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čj. OB/IN/2015/017

Zápis
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,

konaného ve čtvrtek 23. dubna 2015 od 19:30 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Přítomni: Josef Bartůněk, Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Tomáš Kubále, Zdeněk Kubále (přišel v průběhu projednávání 2.
bodu), Hana Rychlá, Stanislav Šmejkal

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 17. dubna do 23. dubna 2015.

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Předsedající  navrhl  určit  ověřovateli  zápisu  Tomáše  Kubáleho  a  Marcela  Fialu  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 8/2015
zastupitelstvo  obce  určuje  ověřovateli  zápisu  Tomáše  Kubáleho  a  Marcela  Fialu  a  zapisovatelem  Stanislava
Šmejkala.

2) Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Byly vzneseny
návrhy na doplnění a doplněny jako body 15 - 30. Bod 15 navrhl starosta, body 16 – 23 zastupitel Josef Bartůněk, body
24 – 25 občanka obce Pavlína Šmídová, body 26 – 30 občan obce. Během projednávání bodu přišel zastupitel Zdeněk
Kubále. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 9/2015
zastupitelstvo obce schvaluje program 6. zasedání zastupitelstva obce Běleč.
  1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2) Schválení programu
  3) Zpráva o hospodaření obce v roce 2014
  4) Zpráva o hospodaření v obecních lesích v roce 2014
  5) Kontrola výkonu samostatné působnosti obce – Ministerstvo vnitra
  6) Odkup pozemků od Ředitelství silnic a dálnic
  7) Poskytování dotací v roce 2015
  8) Rozdělení kulturních a sportovních akcí v roce 2015
  9) Rozpočtová opatření 2/2015, 3/2015
10) Zpráva o hospodaření obce k 31. březnu 2015
11) Zpráva o hospodaření v obecních lesích k 31. březnu 2015
12) Strategický plán obce
13) Soutěž vesnice roku 2015, Spolek pro obnovu venkova
14) Informace o obdržených dotacích
15) Dovybavení fotbalového hřiště Běleč
16) Změna zákona o obcích
17) Pozvánka na schůze
18) Podklady na schůze
19) Zápisy ze schůze
20) Finanční výbor a kontrolní výbor – zápisy
21) Vyvěšení pozvánky na schůze
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22) Samovýroba dřeva
23) Vrata u Burdů
24) Hřiště Bzová
25) Přechod pro chodce Bzová
26) Komunikace Bzová – Běleč
27) Rekonstrukce a obnova lesních porostů
28) Odstranění křovin Šelmberk
29) Plochy křížové cesty, pod Kvítkem
30) Obnova lesních cest

3) Zpráva o hospodaření obce v roce 2014

Starosta připravil zprávu o hospodaření obce v roce 2014. Plánované příjmy byly naplněny s výjimkou místních poplatků
a příjmu z vodného, kde byly k 31. prosinci evidovány nedoplatky. Nedoplatky vodném jsou již uhrazeny, nedoplatky na
místní poplatcích obec vymáhá. Výdaje nepřekročili plánovaný objem, největší objem prostředků byl určen na lesnické
činnosti (vč. nákupu traktoru, přívěsu a lesnické techniky), na volný čas dětí (vč. vestavby klubovny pro děti, dětského
hřiště v Bělči a dětského hřiště ve Bzové) a na komunikace (vč. snížení nivelity v Bělči a oprav komunikací).

paragraf
schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

skutečnost plnění

Daňové příjmy 2 479 560 2 624 607 2 687 396,43 102,39%
Místní poplatky 26 200 26 200 24 900,00 95,04%
Přijaté transfery 54 400 354 522 354 522,00 100,00%
Vlastní prostředky 54 400 0 96 400,00 100,00%

1032 Pěstební činnost 1 360 000 1 030 000 1 030 823,54 100,08%
1069 Pronájmy pozemků 190 000 211 370 211 485,00 100,05%
2310 Pitná voda 35 000 35 000 33 425,00 95,50%
3313 Kino 0 5 000 5 971,00 119,42%
3725 Separovaný odpad 5 000 10 440 11 150,50 106,81%
3745 Péče o vzhled obcí 0 26 800 26 800,00 100,00%
6171 Místní správa 0 4 000 4 050,00 101,25%
6310 Peněžní ústavy 5 000 1 000 1 914,13 191,41%
6399 Ostatní finanční operace 0 0 0,00 0,00%
6402 Finanční vypořádání 30 440 30 440 30 440,00 100,00%

Příjmy celkem 4 240 000 4 359 379 4 519 277,60 103,67%
Financování 3 180 000 3 164 583 1 838 104,91 58,08%

1032 Produkční činnosti 2 120 000 1 648 000 1 647 978,84 100,00%
1069 Pronájmy pozemků 2 000 1 324 1 324,00 100,00%
2212 Místní komunikace 1 000 000 965 000 879 384,95 91,13%
2310 Pitná voda 210 000 213 500 213 373,38 99,94%
2321 Odpadní vody 0 170 500 134 854,00 79,09%
3313 Kino 0 16 800 15 588,00 92,79%
3316 Zpravodaj 20 000 20 000 9 438,40 47,19%
3319 Kronika 10 000 10 000 5 692,00 56,92%
3635 Územní plánování 0 40 000 40 000,00 100,00%
3392 Kultura 100 000 131 000 116 443,00 88,89%
3399 Záležitosti kultury 40 000 40 000 32 308,00 80,77%
3419 Tělovýchovná činnost 80 000 105 500 79 482,00 75,34%
3421 Volný čas dětí a mládeže 1 000 000 1 163 000 1 162 738,00 99,98%
3429 Ostatní zájmová činnost 0 52 000 50 950,00 97,98%
3631 Veřejné osvětlení 50 000 85 000 68 327,71 80,39%
3639 Komunální služby 0 100 000 96 264,00 96,26%
3721 Nebezpečný odpad 10 000 10 000 7 049,00 70,49%
3722 Komunální odpad 75 000 93 000 89 380,00 96,11%
3725 Separovaný odpad 115 000 15 000 10 166,00 67,77%
3744 Protipožární ochrana 150 000 190 000 189 742,00 99,86%
3745 Péče o vzhled obcí 370 000 410 000 392 959,58 95,84%
4356 Denní stacionáře a centra 20 000 18 000 18 000,00 100,00%
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5512 Požární ochrana 74 040 115 040 108 340,13 94,18%
6112 Zastupitelstvo 220 000 270 000 269 922,00 99,97%
6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 0 21 000 21 000,00 100,00%
6117 Volby do Parlamentu ČR 0 21 000 18 081,00 86,10%
6171 Místní správa 400 000 402 000 387 431,51 96,38%
6310 Peněžní ústavy 10 000 10 000 7 687,40 76,87%
6330 Převody vlastním fondům 54 400 0 96 400,00 100,00%
6399 Ostatní finanční operace 289 560 174 060 173 961,61 99,94%
6402 Finanční vypořádání 0 13 116 13 116,00 100,00%
6409 Ostatní činnosti 1 000 000 1 000 122 0,00 0,00%

Výdaje celkem 7 420 000 7 523 962 6 357 382,51 84,50%

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 10/2015
zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření obce v roce 2014.

4) Zpráva o hospodaření v obecních lesích v roce 2014

Starosta  připravil  zprávu o hospodaření  v  obecních lesích v roce 2014.  Bylo vytěženo 607 m 3,  prodáno 605 m3 za
celkovou cenu 952 007 Kč bez DPH, náklady činily 392 989 Kč (41%), celkový zisk činil 561 496 Kč.

1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Celkem
Prodej dřeva 126 m3 386 m3 63 m3 30 m3 605 m3
Těžba 220 m3 288 m3 63 m3 36 m3 607 m3
Přiblížení 220 m3 288 m3 63 m3 0 m3 571 m3
Tržba za dřevo 244 511 Kč 549 740 Kč 94 926 Kč 62 831 Kč 952 007 Kč
Samovýroba dřeva 1 122 Kč 522 Kč 835 Kč 2 478 Kč
Těžba, přiblížení a sortimentace 65 674 Kč 106 417 Kč 18 270 Kč 9 000 Kč 199 361 Kč
Pěstební činnosti 46 312 Kč 27 920 Kč 2 500 Kč 18 823 Kč 95 555 Kč
Odborný lesní hospodář 24 940 Kč 37 097 Kč 18 523 Kč 17 513 Kč 98 073 Kč
Výnosy celkem 244 511 Kč 550 861 Kč 95 448 Kč 63 665 Kč 954 486 Kč
Náklady celkem 136 926 Kč 171 434 Kč 39 293 Kč 45 336 Kč 392 989 Kč

56,00% 31,12% 41,17% 71,21% 41,17%
Hospodářský výsledek 107 585 Kč 379 427 Kč 56 155 Kč 18 329 Kč 561 496 Kč

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Hlasování se nezúčastnil Zdeněk Kubále.

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

Usnesením 11/2015
zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích v roce 2014.

5) Kontrola výkonu samostatné působnosti obce – Ministerstvo vnitra

Na základě pseudoanonymního (pisatel podepsán, ale nebyl  ztotožněn) udání provedlo ministerstvo vnitra 11. března
2015 kontrolu výkonu samostatné působnosti provedené u obce Běleč na základě ustanovení § 129 a násl. zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů za období 1. března 2014 – 11. března 2015 (17
zasedání zastupitelstva obce).

Kontrola  kontrolovala  dodržování  postupu  při  naplňování  ustanovení  §  92  až  §  96  zákona  o  obcích  (pravidla  pro
svolávání a konání zasedání ZO), § 97 (zajištění informování občanů o činnosti orgánů obce), § 82 (práva člena ZO) se
zjištěními (do zápisu zkráceno na tučně vyznačené části, v závorkách upřesnění):
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• obec splnila ustanovení § 92 odst. 1 věta první zákona o obcích (schůze 1x za 3 měsíce),
• zasedání  ZO se vždy konají  v  souladu s  ustanovením § 92 odst.  1  věta  druhá zákona o obcích (konání  zasedání

zastupitelstva obce v územním obvodu obce),
• postup dle ustanovení § 92 odst. 1 věta čtvrtá a pátá zákona o obcích nebyl uplatněn (svolání na základě žádosti třetiny

členů zastupitelstva obce nebo hejtmana),
• nebylo  zjištěno  porušení  ustanovení  §  92  odst.  3  věta  první  zákona  o  obcích  (usnášeníschopnost  při  přítomnosti

nadpoloviční většiny všech členů),
• obec postupovala v souladu s ustanovením § 92 odst. 3 věta druhá a třetí zákona o obcích (náhradní zasedání v případě

neusnášeníschopného zastupitelstva do 15 dnů),
• nebylo zjištěno porušení § 87 zákona o obcích (usnesení je přijato, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina všech),
• povinnost formulovaná ustanovením § 93 odst.  1 zákona o obcích je obcí  plněna (informace o konání zasedání je

zveřejněna 7 dní předem),
• ustanovení § 93 odst. 3 zákona o obcích byl dodržen (zasedání jsou veřejná),
• postup obce je v souladu s ustanovením § 95 odst. 1 věta první zákona o obcích (zápis je podepsán starostou nebo

místostarostou a ověřovateli zápisu),
• obec splnila požadavky uvedené v ustanovení § 95 odst. 1 věta druhá zákona o obcích (obsah zápisu),
• splnění ustanovení § 95 odst. 2 věta první zákona o obcích nebylo možno ověřit ve dvou případech, v patnácti ano

(datum vyhotovení zápisu do 10 dnů po skončení zasedání),
• obec  postupovala  v  souladu s  ustanovením §  95  odst.  2  věta  druhá  zákona o obcích (vypořádání  námitky Josefa

Bartůňka proti zápisu ze dne 17. prosince 2014),
• ZO nevydalo na základě ustanovení § 96 zákona o obcích jednací řád ZO,
• obec splnila povinnosti vyplývající z ustanovení § 97 zákona o obcích (informování občanů),
• podle ustanovení § 82 zákona o obcích nebylo zjištěno, že by členové ZO byli kráceni na svých právech.

Dále kontrola kontrolovala zřízení a složení výborů ZO – ustanovení § 117 odst. 2 a odst. 4, § 118 odst. 2 věta první,
§ 119 odst. 1 zákona o obcích se zjištěními:
• obec naplnila ustanovení § 117 odst. 2 zákona o obcích (zřízení finančního a kontrolního výboru),
• obec naplnila ustanovení § 117 odst. 4 zákona o obcích (předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce),
• obec naplnila ustanovení § 118 odst. 2 věta první zákona o obcích (počet členů výboru je lichý),
• obec naplnila ustanovení § 119 odst. 1 zákona o obcích (aspoň tříčlenné výbory, členy nesmí být starosta, místostarosta,

tajemník, účetní).

Kontrola kontrolovala nakládání s nemovitým majetkem obce podle § 39 odst. 1 zákona o obcích se zjištěními:
• obec naplnila povinnost danou ustanovením § 39 odst. 1 zákona o obcích (zveřejnění záměnu pronajmout či směnit),
• nebylo shledáno porušení § 85 písm a) zákona o obcích (zastupitelstvu je vyhrazeno rozhodování o nabytí a převodu

nemovitostí),
• smlouva o převodu nemovitého majetku byla uzavřena s osobou uvedenou v příslušném usnesení ZO,
• smlouva je opatřena doložkou potvrzující, že byly splněny podmínky, s nimiž zákon spojuje platnost právního jednání,

čímž obec splnila ustanovení § 41 odst. 1 zákona o obcích.

Kontrola  kontrolovala  vytváření  podmínek pro  naplňování  práv  občanů obce  se  zjištěním,  že  dodržení  postupu dle
ustanovení § 16 odst. 2 písm. f) a písm. g)zákona o obcích nebylo možno ověřit (v podacím deníku nebyla zaznamenána
žádná písemná podání).

Kontrola kontrolovala evidenci právních předpisů obce a dostupnost dalších právních předpisů či jiných dokumentů se
zjištěními:
• obec vydala  v kontrolovaném období  3 vyhlášky (o systému shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a

odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Běleč, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Běleč systému sběru odpadů a o místní poplatku ze psů),

• obec splnila povinnost vyplývající z ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obcích (vyhlášení vyhlášek na úřední desce),
• obec využila ustanovení § 12 odst. 2 zákona o obcích (nabytí účinnosti vyhlášek),
• obec naplnila ustanovení § 12 odst. 4 věta první zákona o obcích (obec vede evidenci právních předpisů),
• obec splnila  povinnost  danou ustanovením § 12 odst.  4  věta  třetí  a  čtvrtá  zákona o obcích (předpisy se  označují

pořadovými čísly v daném roce),
• obec porušila ustanovení § 12 odst. 4 věta druhá zákona o obcích (evidence předpisů obsahuje dané náležitosti),
• obec splnila povinnost danou ustanovením § 12 odst. 5 věta první zákona o obcích (předpisy a jejich evidence jsou

přístupné na obecním úřadě),
• obec splnila povinnost z ustanovení § 12 odst. 6 věta první zákona o obcích (zaslání vyhlášek Ministerstvu vnitra).
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Kontrola kontrolovala dodržování postupu při naplňování ustanovení § 43 zákona o obcích (projednávání závěrečného
účtu obce a zprávy o přezkoumání hospodaření) se zjištěním, že obec dodržela ustanovení § 43 zákona o obcích.

Kontrola kontrolovala dodržování postupu obce při vedení úřední desky dle ustanovení § 26 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), se zjištěními:
• obec splnila povinnost danou ustanovením § 26 odst. 1 věta první a druhá správního řádu (zřízena nepřetržitě veřejně

přístupná úřední deska),
• obec splnila povinnost danou ustanovením § 26 odst. 1 věta třetí správního řádu (úřední deska umožňující dálkový

přístup).

Kontrola kontrolovala zveřejňování informací podle ustanovení § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), se zjištěními:
• obec v kontrolovaném období obdržela 3 žádosti o informace (2x Business Media CZ , s.r.o., 1x Jana Šmídová),
• obec postupovala v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ (poskytne informaci ve lhůtě 15 dnů),
• obec splnila povinnost danou § 5 odst. 3 InfZ (informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup),
• podle  ustanovení  §  5  odst.  4  InfZ  obsahují  povinně  zveřejňované  informace  náležitosti  dané  InfZ  a  vyhláškou

442/2006 Sb.,
• tím, že výroční zpráva za rok 2013 nebyla zveřejněna do 1. března 2014, obec porušila ustanovení § 18 odst. 1 InfZ.

Obec porušila ustanovení § 12 odst. 4 věta druhá zákona o obcích tím, že v evidenci právních předpisů obce, které vydala,
není uvedeno datum schválení a datum nabytí platnosti právních předpisů.
Ministerstvo vnitra doporučilo obci opatření k odstranění a zamezení důsledků nezákonného postupu orgánů obce:
1. doplnit evidenci právních předpisů, které obec vydala o data schválení a data nabytí platnosti  tak, aby obsahovala

veškeré zákonem požadované náležitosti,
2. pravidelně kontrolovat úplnost a aktuálnost údajů evidence právních předpisů a případně stanovit osobu odpovědnou za

plnění tohoto úkolu.

Doporučení číslo 1 bylo splněno a nebude ukládáno k provedení, tabulka právních předpisů obce:
číslo název právního předpisu datum

schválení
datum
nabytí

platnosti

datum
zveřejněn

í na úř.
desce

datum
sejmutí z
úř. desky

datum
nabytí

účinnosti

datum
pozbytí

platnosti

1/2009 o místních poplatcích 13.10.2009 04.11.2009 20.10.2009 04.11.2009 04.11.2009 17.01.2011

2/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů 
vznikajících na území obce, včetně systému 
nakládání se stavebním odpadem

13.10.2009 04.11.2009 20.10.2009 04.11.2009 04.11.2009 01.01.2015

3/2009 požární řád 24.11.2009 23.12.2009 08.12.2009 29.12.2009 23.12.2009

1/2010 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů

29.12.2010 17.01.2011 02.01.2011 09.02.2011 17.01.2011 01.01.2013

2/2010 o místním poplatku ze psů 29.12.2010 17.01.2011 02.01.2011 09.02.2011 17.01.2011 01.01.2015

1/2012 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů

07.03.2012 22.03.2012 08.03.2012 24.03.2012 23.03.2012 01.01.2013

2/2012 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů

13.12.2012 29.12.2012 14.12.2012 30.12.2012 01.01.2013 01.01.2014

1/2013 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů

30.12.2013 01.01.2014 01.01.2014 16.01.2014 01.01.2014 01.01.2015

1/2014 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
nakládání se stavebním odpadem na území obce 
Běleč

30.12.2014 01.01.2015 31.12.2014 16.01.2015 01.01.2015

2/2014 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů

30.12.2014 01.01.2015 31.12.2014 16.01.2015 01.01.2015

3/2014 o místním poplatku ze psů 30.12.2014 01.01.2015 31.12.2014 16.01.2015 01.01.2015
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Obec porušila ustanovení § 18 odst. 1 InfZ tím, že výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za rok
2013 zveřejnila až dne 2. června 2014.
Ministerstvo vnitra doporučilo obci opatření k odstranění a zamezení důsledků nezákonného postupu orgánů obce:
3. nelze přijmout nápravné opatření k odstranění důsledku nezákonného postupu obce spočívajícího v nedodržení lhůty

pro zveřejnění zprávy o činnosti obce v oblasti poskytování informací za rok 2013 do 1. března následujícího roku,
4. zveřejňovat výroční zprávu o činnosti obce v oblasti poskytování informací vždy do 1. března následujícího roku a

případně stanovit osobu odpovědnou za plnění tohoto úkolu.

Starosta navrhl, aby byla nápravná opatření uložena jemu s tím, že je bude průběžně plnit. Dále uvedl, že opatření číslo 1
splnil a do zápisu bude uvedena tabulka s evidencí právních předpisů obce, tím je prozatím vyřešeno i opatření číslo 2,
opaření číslo 3 provést nelze, opatření číslo 4 bylo za rok 2014 splněno, výroční zpráva byla v termínu zveřejněna 9.
ledna 2015. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 12/2015
zastupitelstvo obce
a) bere  na  vědomí  protokol  o  kontrole  výkonu  samostatné  působnosti  provedené  u  obce  Běleč  na  základě

ustanovení § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
b) ukládá  starostovi  obce  pravidelně  kontrolovat  úplnost  a  aktuálnost  údajů  evidence  právních  předpisů  a

případně stanovit osobu odpovědnou za plnění tohoto úkolu,
c) ukládá starostovi zveřejňovat výroční zprávu o činnosti obce v oblasti poskytování informací vždy do 1. března

následujícího roku a případně stanovit osobu odpovědnou za plnění tohoto úkolu.

6) Odkup pozemků od Ředitelství silnic a dálnic

Na základě žádosti  Ředitelství silnic a dálnic byla přečtena korespondence mezi  Obcí  Běleč a ŘSD ve věci  odkupu
pozemků od ŘSD. Obec Běleč odkoupila pozemky v roce 2014, zaplatila je, ale nebyly jí převedeny s tím, že na nich
vázne exekuce. Starosta písemně vyzval v roce 2015 ŘSD k bezodkladnému převodu, ŘSD dalo půl roku zadržený návrh
na vklad do katastru nemovitostí na katastrální úřad a obci poslalo dopis s požadavkem na informování postupu starosty
zastupitelstvem obce. Starosta ve svém postupu nevidí problém a korespondenci přečetl. Katastrální úřad zápis provedl a
pozemky převedl. K bodu se nevedla další diskuse a nebylo přijato žádné usnesení.

7) Poskytování dotací v roce 2015

Starosta  sdělil  zastupitelstvu  obce,  že  na  základě  změny zákona  250/200 Sb.,  o  rozpočtových pravidlech  územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je nutno změnit proces poskytování dotací spolkům v obci. Jsou dvě možné cesty.
První je vypsání dotačního programu a druhým vyřizování žádostí. Zastupitelé a přítomní zástupci spolků se dohodli, že
spolky  budou  žádat  obec  bez  dotačního  programu,  obec  připraví  a  na  příštím  zasedání  schválí  pravidla  a  postup
poskytování dotací. K bodu se nevedla další diskuse a nebylo přijato žádné usnesení.

8) Rozdělení kulturních a sportovních akcí v roce 2015

Zastupitelé připravili návrh na rozdělení prostředků na kulturní a sportovní akce takto:
Babský bál Bzová 4 000 Kč Dětský den Bzová 2 000 Kč
Mezinárodní den žen 7 000 Kč Drakiáda 2 000 Kč
Den matek 4 000 Kč Mikulášská obchůzka 2 000 Kč
Stavění máje Běleč 2 000 Kč Vánoční besídka 2 000 Kč
Stavění máje Bzová 2 000 Kč Zájezd pro děti 15 000 Kč
Dětský karneval 4 000 Kč Zájezd pro dospělé 15 000 Kč
Taneční zábava 10 000 Kč Turnaj ve stolním tenise Běleč 5 000 Kč
Pouťová zábava + pouť v Bělči 5 000 Kč Nohejbalový turnaj Bzová 5 000 Kč
Malování na asfalt 2 000 Kč Maškarní bál Bzová 2 000 Kč

Celkově bylo rozděleno 90 000 Kč. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení bylo schváleno.
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Usnesením 13/2015
zastupitelstvo obce schvaluje návrh na rozdělení prostředků na kulturní a sportovní akce v celkové výši 90 000 Kč.

9) Rozpočtová opatření 2/2015, 3/2015

Starosta v rámci zmocnění ze dne 13. listopadu 2014, číslo usnesení 21/2014/II, schválil rozpočtové opatření 2/2015.
Jedná se o navýšení prostředků na opravu fotbalového hřiště v Bělči o 11 tisíc korun a převod 3 300 Kč v paragrafu
odpadní vody – platba za kanalizační řád. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Paragraf Položka Zvýšení výdajů celkem + 11 000,00 Kč
3419 5171 Tělovýchovná činnost Opravy a udržování + 11 000,00 Kč

Paragraf Položka Snížení výdajů celkem - 11 000,00 Kč
6409 5901 Ostatní činnosti Rezerva rozpočtu - 11 000,00 Kč

Paragraf Položka Změny ve výdajích v rámci paragrafů + 0,00 Kč
2321 5169 Odpadní vody Služby + 3 300,00 Kč
2321 5171 Odpadní vody Opravy a udržování - 3 300,00 Kč

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 14/2015
zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření 2/2015 – zvýšení a snížení výdajů o 11 000 Kč, změny ve
výdajích v rámci paragrafů ve výši 3 300 Kč.

Starosta připravil  rozpočtovou změnu číslo 3/2015. Místní poplatek byl  přeložen z položky 1337 na položku 1341 a
navýšen o nedoplatky z loňska a podle výměru. Stejně byly navýšeny poplatky ze psů. Podle skutečnosti byl navýšen
příjem z dotací na státní správu,  za věcná břemena a za vodné (opět nedoplatky z loňska). Plánovaný příjem z úroků byl
snížen na 100 Kč. Z místní správy na zastupitelstvo byla přesunuta částka 1 900 Kč na zákonné úrazové pojištění a
navýšena rezerva rozpočtu o 11 000 Kč. Byly provedeny přesuny v rámci paragrafů (les – sázení stromků, pitná voda -
chlornan, odpadní vody - rozbory, sport a místní správa – přesun stavební buňky mezi investice).  Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Paragraf Položka Zvýšení příjmů celkem + 39 910,00 Kč
1340 Místní poplatky Poplatek za provoz systému odpadů + 32 300,00 Kč
1341 Místní poplatky Poplatek ze psů + 700,00 Kč
4112 Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery na státní správu + 4 400,00 Kč

2212 2111 Místní komunikace Příjmy za věcná břemena + 1 210,00 Kč
2310 2111 Pitná voda Příjmy z poskytovaných služeb (vodné) + 1 300,00 Kč

Paragraf Položka Snížení příjmů celkem - 28 910,00 Kč
1337 Místní poplatky Poplatek za likvidaci komunál. odpadu - 24 000,00 Kč

6310 2141 Peněžní ústavy Příjmy z úroků - 4 910,00 Kč
Paragraf Položka Zvýšení výdajů celkem + 12 900,00 Kč

6112 5038 Zastupitelstvo Zákonné pojištění + 1 900,00 Kč
6409 5901 Ostatní činnosti Rezerva rozpočtu + 11 000,00 Kč

Paragraf Položka Snížení výdajů celkem - 1 900,00 Kč
6171 5021 Místní správa Osobní náklady - 1 900,00 Kč

Paragraf Položka Změny ve výdajích v rámci paragrafů + 0,00 Kč
1032 5021 Produkční činnosti Osobní náklady + 20 000,00 Kč
1032 5139 Produkční činnosti Materiál + 10 000,00 Kč
1032 5169 Produkční činnosti Služby - 30 000,00 Kč
2310 5139 Pitná voda Materiál + 5 000,00 Kč
2310 5169 Pitná voda Služby - 5 000,00 Kč
2321 5169 Odpadní vody Služby + 1 260,00 Kč
2321 5171 Odpadní vody Opravy a udržování - 1 260,00 Kč
3419 5169 Tělovýchovná činnost Služby - 600,00 Kč
3419 5171 Tělovýchovná činnost Opravy a udržování + 600,00 Kč
6171 5137 Místní správa Drobný hmotný majetek - 42 012,00 Kč
6171 6121 Místní správa Budovy, stavby + 42 012,00 Kč
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Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 15/2015
zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 3/2015– zvýšení příjmů o 39 910 Kč, snížení příjmů o 28 910 Kč,
zvýšení výdajů o 12 900 Kč, snížení výdajů o 1 900 Kč, změny ve výdajích v rámci paragrafů ve výši 78 872 Kč.

10) Zpráva o hospodaření obce k 31. březnu 2015

Starosta připravil zprávu o hospodaření obce k 31. březnu 2015. Plánované příjmy nejsou naplněny, výběr daní je nižší
oproti předpokladu, prodej dřeva se rozbíhá a faktury jsou ve splatnosti,  místní poplatky byly vybrány z 90%. Větší
investiční činnost prozatím neprobíhá, bylo utraceno pouze 11% plánovaných výdajů.

paragraf
schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

skutečnost plnění

Daňové příjmy 2 500 000 2 500 000 453 775,89 18,15%
Místní poplatky 25 000 25 000 23 250,00 93,00%
Přijaté transfery 50 000 50 000 13 600,00 27,20%

1032 Pěstební činnost 1 360 000 1 360 000 76 025,00 5,59%
1069 Pronájmy pozemků 190 000 190 000 200,00 0,11%
2212 Místní komunikace 0 0 1 210,00 100,00%
2310 Pitná voda 35 000 35 000 650,00 1,86%
3725 Separovaný odpad 5 000 5 000 0,00 0,00%
6310 Peněžní ústavy 5 000 5 000 34,40 0,69%
6402 Finanční vypořádání 30 000 43 600 0,00 0,00%

Příjmy celkem 4 200 000 4 213 600 568 745,29 16,93%
Financování 1 300 000 1 326 478 47 119,57 3,55%

1032 Produkční činnosti 650 000 650 000 104 971,38 16,15%
1069 Pronájmy pozemků 2 000 2 000 0,00 0,00%
2212 Místní komunikace 1 200 000 1 200 000 27 588,00 2,30%
2310 Pitná voda 180 000 180 000 17 550,00 9,75%
2321 Odpadní vody 63 000 63 000 34 940,00 55,46%
3313 Kino 10 000 10 000 0,00 0,00%
3316 Zpravodaj 15 000 15 000 4 484,00 29,89%
3319 Kronika 10 000 10 000 0,00 0,00%
3392 Kultura 100 000 100 000 14 144,50 14,14%
3399 Záležitosti kultury 40 000 40 000 10 000,00 25,00%
3419 Tělovýchovná činnost 30 000 71 159 45 739,00 64,28%
3421 Volný čas mládeže 20 000 20 000 2 604,00 13,02%
3429 Zájmová činnost 1 500 000 1 500 000 43 800,00 2,92%
3631 Veřejné osvětlení 50 000 50 000 8 940,00 17,88%
3721 Nebezpečný odpad 10 000 10 000 0,00 0,00%
3722 Komunální odpad 85 000 85 000 0,00 0,00%
3725 Separovaný odpad 15 000 15 000 1 955,00 13,03%
3745 Péče o vzhled obcí 150 000 150 000 3 885,00 2,59%
4356 Denní stacionáře 20 000 20 000 0,00 0,00%
5512 Požární ochrana 100 000 100 000 4 962,00 4,96%
6112 Zastupitelstvo 572 000 572 000 140 690,00 24,60%
6171 Místní správa 300 000 350 000 144 466,38 41,28%
6310 Peněžní ústavy 10 000 10 000 2 226,60 22,27%
6399 Ostatní operace 165 000 165 000 0,00 0,00%
6402 Finanční vypořádání 0 2 919 2 919,00 100,00%
6409 Ostatní činnosti 203 000 149 000 0,00 0,00%

Výdaje celkem 5 500 000 5 540 078 615 864,86 11,12%

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
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Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 16/2015
zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 31. březnu 2015.

11) Zpráva o hospodaření v obecních lesích k 31. březnu 2015

Starosta připravil zprávu o hospodaření v obecních lesích k 31. březnu 2015. Bylo vytěženo 200 m 3, prodáno 265 m3 za
celkovou cenu 413 420 Kč bez DPH, náklady činily 83 706 Kč (20%).

1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Celkem
Prodej dřeva 265 m3 265 m3
Těžba 200 m3 200 m3
Přiblížení 200 m3 200 m3
Tržba za dřevo 413 420 Kč 413 420 Kč
Samovýroba dřeva 39 Kč 39 Kč
Těžba, přiblížení a sortimentace 52 000 Kč 52 000 Kč
Pěstební činnosti 500 Kč 500 Kč
Odborný lesní hospodář 31 206 Kč 31 206 Kč
Výnosy celkem 413 459 Kč 413 459 Kč
Náklady celkem 83 706 Kč 83 706 Kč
Hospodářský výsledek 329 753 Kč 329 753 Kč

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 17/2015
zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích k 31. březnu 2015.

12) Strategický plán obce

Starosta zastupitelstvu předložil Strategický plán obce na léta 2014 – 2020 vypracovaný Ing. Hienlem. Navrhl, aby se
ustavila pracovní skupina, která strategický plán dopracuje. Přihlásili se Hana Rychlá a Zdeněk Kubále. Po dopracování
bude strategický plán předložen zastupitelstvu obce ke schválení. K bodu se nevedla další diskuse a nebylo přijato žádné
usnesení.

13) Soutěž vesnice roku 2015, Spolek pro obnovu venkova

Starosta navrhl, aby se Obec Běleč přihlásila do soutěže Vesnice roku 2015. V letech 1998 a 1999 Obec Běleč uspěla a
obdržela  zelenou a bílou stuhu,  v  další  letech obdržela  minimálně dvakrát  další  ocenění.  Přihlašovací  poplatek činí
2 Kč/obyvatele. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 18/2015
zastupitelstvo obce schvaluje přihlášku obce do soutěže Vesnice roku 2015.

14) Informace o obdržených dotacích

Starosta informovat o dotacích, které schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje pro Obec Běleč. Obec Běleč získala
dotaci 70 000 Kč na pořízení projektové dokumentace – cyklostezky Mladá Vožice – Běleč a Běleč – Bzová, 125 000 Kč
na opravu požární nádrže, 110 000 Kč na opravu komunikace Běleč – Bzová a přes DSO Mikroregion Venkov dotaci cca
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67 000 Kč na výměnu veřejného osvětlení. Bohužel dotaci na dovybavení jednotky dobrovolných hasičů jsme nedostali.
K bodu se nevedla další diskuse a nebylo přijato žádné usnesení.

15) Dovybavení fotbalového hřiště Běleč

Starosta předložil nabídky na dovybavení fotbalového hřiště pro malou kopanou v Bělči. Bezpečné fotbalové branky nám
nabídly za cenu 16.335 Kč/ks (DOT servis s.r.o. Vlašim) a 19.650 Kč/ks (BERGER - HUCK s.r.o.). Ochranné sítě nám
nabídly firmy za cenu 23.266 Kč (BERGER – HUCK s.r.o.), 41.527 Kč (Petr Čechák – Laty) a 23.036 Kč (KV.ŘEZÁČ
s.r.o.).  Před hlasováním dal  předsedající  možnost  vyjádřit  se  přítomným občanům.  Hlasování  se  nezúčastnil  Zdeněk
Kubále.

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

Usnesením 19/2015
zastupitelstvo obce schvaluje  nákup ochranných sítí  od firmy KV.ŘEZÁČ s.r.o.  za cenu do 24 000 Kč a 2 ks
fotbalových branek 3x2 m od firmy DOT servis s.r.o. za cenu do 34 000 Kč.

16) Změna zákona o obcích

Zastupitel Josef Bartůněk se ptal, zda proběhla změna zákona o obcích. Starosta řekl, že o žádné změně neví. K bodu se
nevedla další diskuse a nebylo přijato žádné usnesení.

17) Pozvánka na schůze

Zastupitel  Josef  Bartůněk  se  ptal,  proč  nebyl  na  zasedání  zastupitelstva  pozván.  Starosta  vysvětlil,  že  informace  o
zasedání byla zveřejněna v souladu se zákonem na úřední desce a zastupitelé, na které má telefonní číslo, dostali SMS
zprávu. K bodu se nevedla další diskuse a nebylo přijato žádné usnesení.

18) Podklady na schůze

Zastupitel  Josef  Bartůněk se  ptal,  proč nedostal  podklady pro jednání  5  dnů předem.  Starosta  vysvětlil,  že  všechny
informace byly předneseny přímo na jednání, neschvalovaly se žádné smlouvy nebo nebyly podklady v době svolání k
dispozici. Zastupitel Josef Bartůněk se nadále dotazoval, proč nedostal podklady pro jednání na minulé a předminulé
zasedání.  Starosta odpověděl,  že podklady mu osobně doručil  do schránky.  Zastupitel Josef Bartůněk požádá obec o
zasílání podkladů doporučenou poštou. K bodu se nevedla další diskuse a nebylo přijato žádné usnesení.

19) Zápisy ze schůze

Zastupitel Josef Bartůněk se ptal, proč nedostává zápisy ze schůzí, když by podle ministerstva vnitra zápisy dostat měl.
Starosta vysvětlil, že zápis má být podle zákona uložen na obecním úřadě, obec na rámec zákona uveřejňuje zápisy na
úřední desce a elektronické úřední desce a nevidí důvod, proč by měly být zápisy písemně doručovány zastupitelům.
Nedávno skončená kontrola ministerstva vnitra potvrdila správnost fungování obce vzhledem k zápisům ze zastupitelstva
obce,  úředníci  se  podivovali,  že  zápisy jsou  tak  podrobné,  a  obsahují  i  kompletní  informace  např.  o  rozpočtových
opatřením. V reakci na to proběhla vzrušená diskuse, kdy Josef Bartůněk prohlásil, že jiné ministerstvo může mít jiný
názor a nechá postup obce přezkoumat. Starosta uvedl, že jiné ministerstvo není ve věci kompetentní. K bodu se nevedla
další diskuse a nebylo přijato žádné usnesení.

20) Finanční výbor a kontrolní výbor – zápisy

Zastupitel Josef Bartůněk se ptal na zápisy z kontrolního a finančního výboru.  Předseda kontrolního výboru Zdeněk
Kubále uvedl, že kontrolní výbor se ještě nesešel, stane se tak v květnu. Předseda finančního výboru Marcel Fiala uvedl,
že finanční výbor se ještě nesešel, stane se tak v květnu. K bodu se nevedla další diskuse a nebylo přijato žádné usnesení.
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21) Vyvěšení pozvánky na schůze

Zastupitel Josef Bartůněk se ptal, kdy byla vyvěšena pozvánka na schůzi. Starosta odpověděl, že informace o konání
zastupitelstva  byla  vyvěšena  17.  dubna  2015.  Josef  Bartůněk  tvrdil,  že  ve  večerních  hodinách  v  pátek  17.  dubna
(konkrétní hodinu si zapisovatel nepoznamenal) pozvánka nevisela, starosta uvedl, že informaci o konání zastupitelstva
vyvěsil 17. dubna a na konci dne byla určitě vyvěšena. K bodu se nevedla další diskuse a nebylo přijato žádné usnesení.

22) Samovýroba dřeva

Zastupitel Josef Bartůněk se ptal, jakým způsobem jsou odbavovány požadavky na samovýrobu dřeva, které sbírala před
lety účetní Melicharová. Starosta uvedl, že samovýrobu v lese si řeší lesní hospodář, samovýrobu v nelesních porostech
řeší starosta a v těchto porostech se domlouvá s konkrétními lidmi a případně rozesílá SMS zprávou dotazy na zájem o
kácení. Josef Bartůněk uvedl, že ne vždy mohou všichni okamžitě reagovat na požadavky obce na rychle pokácení, jako
bylo kácení na Šelmberku na konci roku 2014. Starosta uvedl, že se na výzvu přihlásili 2 jiní občané a potřebné porosty
pokáceli. Marcel Fiala uvedl, že seznam byl informační a obci převážně sloužil k určení zájmu. Starosta uvedl, že pokud
mají  občané  zájem o  samovýrobu  v  lese,  mohou  kontaktovat  odborného  lesního  hospodáře,  mimo les  jeho  osobně
(poznámka zapisovatele 4.5.2015: pro podzim 2015 je nějaká samovýroba dřeva již teď připravena). K bodu se nevedla
další diskuse a nebylo přijato žádné usnesení.

23) Vrata u Burdů

Zastupitel Josef Bartůněk se ptal, kolik stála vrata u Burdů, čp. 16. Starosta uvedl, že si přesnou částku nepamatuje, šlo o
částku přes 10 tisíc korun (poznámka zapisovatele 4.5.2015: přesná částka je 18.588 Kč) a vrata byla postavena z důvodu
zabránění využívání stávajícího vjezdu s vraty na soukromý pozemek. V rámci stavebního řízení došlo k dohodě, že
Burdovi budou souhlasit s dostavbou plotu kolem hřiště a obec jim vybuduje nový vjezd. K bodu se nevedla další diskuse
a nebylo přijato žádné usnesení.

24) Hřiště Bzová

Pavlína Šmídová se ptala,  zda bylo zjištěno,  jak by bylo možné zrekonstruovat  povrch tenisového kurtu.  Starosta a
zastupitel Zdeněk Kubále uvedli, že firma v obci již byla, ale došlo k opomenutí a hřiště nebylo projednáno, stane se tak
během května. K bodu se nevedla další diskuse a nebylo přijato žádné usnesení.

25) Přechod pro chodce Bzová

Pavlína Šmídová se ptala, zda je možno obnovit přechod pro chodce. Na místě proběhlo 7. ledna 2015 místní šetření za
přítomnosti zástupce odboru dopravy Městského úřadu Tábor, zástupce Policie ČR, Správy a údržba silnic Jihočeského
kraje  a  dvou  členů  zastupitelstva  obce  a  bylo  ze  strany  odpovědných  orgánů  (SÚS,  MěÚ  Tábor,  Policie  ČR)
konstatováno, že na silnici mimo obec není možno přechod mít a k odstranění stávajícího přechodu nepotřebuje Správa a
údržba silnic žádné povolení. K bodu se nevedla další diskuse a nebylo přijato žádné usnesení.

Poznámka zapisovatele z 4.5.2015: Z písemného vyjádření MěÚ Tábor ze dne 8. ledna 2015:
1.) Přechody se umisťují dle ČSN 73 6110.
2.) Přechody se umisťují pouze v obci.
3.) Místo se nachází mimo obec.
4.) Úsek nelze zařadit do obce, protože zde není zástavba.
5.) S umístěním dopravní značky „Obec“ nemůže z těchto důvodů souhlasit Policie ČR.

26) Komunikace Bzová – Běleč

Přítomný občan se ptal na stav výkupu pozemků pod komunikací Běleč – Bzová. Starosta připomněl, že zastupitelstvo
schválilo pořízení zaměření komunikací, mj. komunikace Běleč – Bzová a po zaměření, které probíhá, budou vykoupeny
nebo směněny jak pozemky pro komunikaci, tak pro budoucí silnici a cyklostezku/chodník. S každým majitelem se bude
jednat najednou o všech pozemcích tak, abychom vyřešili s každým majitelem vzájemně všechny potřebné pozemky. K
bodu se nevedla další diskuse a nebylo přijato žádné usnesení.
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27) Rekonstrukce a obnova lesních porostů

Přítomný občan se ptal  na rekonstrukci  lesních porostů Starosta navrhoval  pozvat na tuto diskusi  odborného lesního
hospodáře. Přítomný občan sdělil,  že jde o výsostné rozhodnutí obce. Zastupitel Marcel Fiala připomněl, že nejde o
rekonstrukci, ale o zalesňování nelesních porostů, k čemuž lesního hospodáře nepotřebujeme. Dohodlo se, že obec bude
od zastupitelů a občanů sbírat podněty na zalesňování konkrétních ploch. K bodu se nevedla další diskuse a nebylo přijato
žádné usnesení.

28) Odstranění křovin Šelmberk

Přítomný občan se ptal, proč byly odstraněny křoviny na cestě nad Šelmberským dvorem. Starosta uvedl, že obec má
zájem, aby po rekonstrukci mostu pod Šelmberkem byla doprava dřeva z lesů ve vlastnictví Města Mladá Vožice vedena
dolů k mostu a nebyla využívána a ničena komunikace k Bělči.  Takto bylo jednáno s Městem Mladá Vožice a bylo
dohodnuto, že obec vyklidí křoviny z cesty a Město Mladá Vožice bude cestu využívat a případně udržovat ve sjízdném
stavu. K bodu se nevedla další diskuse a nebylo přijato žádné usnesení.

29) Plochy křížové cesty, pod Kvítkem

Přítomný občan se ptal, proč se podobně jako v předchozím bodě nevyklidí křížové cesty. Starosta uvedl, že křížové cesty
nejsou dopravně zajímavé, vedou z Vilic do Šebířova a nikdo je nemá zájem využívat. Přítomný občan se dále dotazoval,
proč obec nevyklidí cestu od vilických chat k rybníku Biřička. Podle starosty je cesta slepá, na části v katastru obce Běleč
je meliorační strouha a na části v katastru obce Vilice stojí chaty a pro nízký dopravní význam nevidí důvod ji obnovovat.
Zastupitelé Tomáš Kubále a Zdeněk Kubále projevili zájem si oblast prohlédnout.  K bodu se nevedla další diskuse a
nebylo přijato žádné usnesení.

30) Obnova lesních cest

Přítomný občan se  ptal,  proč  obec  neopravila  cestu  kolem Husí  hory na  hranici  katastru  s  tím,  že  na  soukromých
pozemcích je cesta v pořádku, ale na pozemcích Obce Běleč je cesta rozbitá a jezdí se přes soukromé lesy. Starosta uvedl,
že lesní cesty by měl opravit ten, kdo je rozbil a že zmíněnou cestu využívají hlavně majitelé ze Šebířova a Obec Šebířov,
která tudy vozí dřevo k rybníku Biřička. Zastupitelé si dojedou cestu prohlédnout a rozhodnout o dalším postupu. K bodu
se nevedla další diskuse a nebylo přijato žádné usnesení.

Zasedání bylo ukončeno v 22:02.
Zápis byl vyhotoven 4. května 2015

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

starosta, zapisovatel

........................................
Tomáš Kubále

ověřovatel zápisu

........................................
Marcel Fiala

ověřovatel zápisu

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

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