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Zápis
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,
konaného ve čtvrtek 29. ledna 2015 od 19:30 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Přítomni: Josef Bartůněk, Jaroslav Čech, Tomáš Kubále, Zdeněk Kubále, Hana Rychlá, Stanislav Šmejkal
Omluven: Marcel Fiala

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta Stanislav Šmejkal (dále „předsedající“) v 19:30 a přivítal přítomné. Předsedající  
konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Předsedající seznámil přítomné 
s návrhem programu, zveřejněném na úřední desce a elektronické úřední desce od 22. ledna do 29. ledna 2015.

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Předsedající  navrhl  určit  ověřovateli  zápisu  Jaroslava  Čecha  a  Hanu  Rychlou  a  zapisovatele  Stanislava  Šmejkala.  
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 1/2015
zastupitelstvo  obce  určuje  ověřovateli  zápisu  Jaroslava  Čecha  a  Hanu  Rychlou  a  zapisovatelem  Stanislava 
Šmejkala.

2) Schválení programu

Předsedající  seznámil  přítomné  s  návrhem  programu  v  souladu  s  informací  zveřejněnou  na  úřední  desce.  Nebyly 
vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 2/2015
zastupitelstvo obce schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva obce Běleč.
  1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2) Schválení programu
  3) Rozpočtové opatření 1/2015
  4) Žádosti o dotace
  5) Úřední hodiny obecního úřadu

3) Rozpočtové opatření 1/2015

Starosta připravil po diskusi se zastupiteli rozpočtové opatření č. 1/2015:

Paragraf Položka Zvýšení příjmů celkem + 13 600,00 Kč
6402 2221 Finanční vypořádání Vrácení zálohy za vodovody (ČIŽP) + 13 600,00 Kč

Paragraf Položka Změny ve financování celkem + 26 478,00 Kč
8115 Financování Zůstatek na bankovních účtech k 31.12. + 26 478,00 Kč

Paragraf Položka Zvýšení výdajů celkem + 83 078,00 Kč
3419 5171 Tělovýchova a sport Opravy a udržování + 30 159,00 Kč
6171 5137 Místní správa Drobný hmotný majetek + 50 000,00 Kč
6402 5366 Finanční vypořádání Výdaje finančního vypořádání minulých let + 2 919,00 Kč

Paragraf Položka Snížení výdajů celkem - 43 000,00 Kč
6409 5901 Ostatní činnosti Rezerva rozpočtu - 43 000,00 Kč
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Výdaje byly zvýšeny o položky, které byly schváleny v loňském roce, ale nebyly převedeny do nového rozpočtu, Jedná se  
o drobný majetek místní správy 50 000 Kč (úprava buňky – skladu), opravy hřiště v Bělči – dokončení oplocení 30 159 
Kč. Dále byly zvýšeny výdaje o finanční vypořádání minulých let (dotace na volby) a zvýšení příjmů – záloha na čerpání  
podzemní vody. Financování bylo upraveno podle skutečného stavu účtu. Rozpočtová rezerva byla snížena o 43 000 Kč. 
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Občané se ptali, zda by nešlo přenést do  
stavební buňky kulisy – prozatím to možné není, budou deponovány v klubovně ve Bzové.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 3/2015
zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 1/2015 – zvýšení příjmů o 13 600 Kč, zvýšení výdajů o 83 078 Kč, 
snížení výdajů o 43 000 Kč, zvýšení financování o 26 478 Kč.

4) Žádosti o dotace

Starosta připravil 3 návrhy žádostí o dotace. Prvním návrhem je dotace na opravu požární nádrže v Bělči – východní  
strana, druhým návrhem dotace na projekt cyklostezek, třetím návrhem dotace na výstavbu klubovny ve Bzové. Starosta  
podrobně vysvětlil jednotlivé podmínky žádostí a položky rozpočtu. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se  
přítomným občanům.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 4/2015
zastupitelstvo obce schvaluje žádost o poskytnutí dotace Jihočeského kraje z programu Podpora rekonstrukcí a  
oprav požárních nádrží ve výši 143 500 Kč, celkový rozpočet projektu 205 000 Kč.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 5/2015
zastupitelstvo  obce  schvaluje  žádost  o  poskytnutí  dotace  Jihočeského  kraje  z  programu Podpora cyklistiky  a 
cyklodopravy v Jihočeském kraji ve výši 136 000 Kč, celkový rozpočet projektu 170 000 Kč.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 6/2015
zastupitelstvo obce schvaluje  žádost  o  poskytnutí  dotace Ministerstva pro místní  rozvoj  z  programu Podpora 
obnovy a rozvoje venkova ve výši 400 000 Kč, celkový rozpočet projektu 1 500 000 Kč.

6) Úřední hodiny obecního úřadu

Z podnětu občanů připravilo vedení  obce návrh na úpravu úředních hodin Obecního úřadu v Bělči.  Navrženo bylo 
pondělní dopoledne a středeční odpoledne s tím, že v pracovní dny v době od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 bude  
starosta k dosažení na telefonu. Na dotaz Jitky Váchové starosta odpověděl, že pokud nebudou úřední hodiny dostačovat  
zájmu občanů, mohou se rozšířit.

Hlasování: pro 5, proti 1, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 7/2015
zastupitelstvo obce schvaluje úřední hodiny Obecního úřadu v Bělči takto: v pondělí od 8:00 do 12:00 a ve středu 
od 13:00 do 17:00. V ostatní pracovní dny bude starosta v době od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 k dosažení na 
telefonu.
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Zasedání bylo ukončeno v 20:12.
Zápis byl vyhotoven 29. ledna 2015

........................................
Stanislav Šmejkal

starosta, zapisovatel

........................................
Hana Rychlá

ověřovatel zápisu

........................................
Jaroslav Čech

ověřovatel zápisu

Zveřejněno na úřední desce dne ......................... .............................. ..............................
(vč. zveřejnění v elektronické podobě)

Sejmuto z úřední desky dne ......................... .............................. ..............................
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