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Zápis
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,

konaného ve čtvrtek 26. listopadu 2015 od 19:30 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Přítomni Josef Bartůněk, Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Tomáš Kubále, Hana Rychlá, Stanislav Šmejkal, omluven Zdeněk
Kubále.

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta Stanislav Šmejkal (dále „předsedající“) v 19:31 a přivítal přítomné. Předsedající
konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Předsedající seznámil přítomné
s návrhem programu, zveřejněným na úřední desce a elektronické úřední desce od 20. listopadu do 26. listopadu 2015.

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Předsedající  navrhl  určit  ověřovateli  zápisu  Hanu  Rychlou a  Tomáše  Kubáleho  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 97/2015
zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu Hanu Rychlou a Tomáše Kubáleho 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 změnu programu. Starosta navrhl upravit název bodu 4 v čísle vyhlášky na 1/2015. Zastupitel Josef Bartůněk
navrhl zařazení bodu 8) Živá kronika, bodu 9) Špatná voda a bodu 10) Zápisy ze schůze. Bod 8) Diskuse a dotazy občanů
bude přečíslován jako bod 11). Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 98/2015
zastupitelstvo schvaluje program 15. zasedání zastupitelstva obce Běleč.
  1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2) Schválení programu
  3) Rozpočtová opatření 14/2015, 15/2015, 16/2015
  4) Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů
  5) Projekt zateplení Obecního úřadu
  6) Dohody o provedení práce
  7) Prodeje a směny pozemků
  8) Živá kronika
  9) Špatná voda
10) Zápisy ze schůze
11) Diskuse a dotazy občanů

3) Rozpočtová opatření 14/2015, 15/2015, 16/2015

Starosta připravil rozpočtové opatření 14/2015. Z péče o vzhled obce bylo přesunuto 7 900 Kč na opravy a pohonné
hmoty jednotky sboru dobrovolných hasičů. Tato částka bude vrácena v rámci rozpočtového opatření 16/2015. Dále byly
přesunuty prostředky péče o vzhled obce ve výši 2 355 Kč z pohonných hmot na služby.

Paragraf Položka Zvýšení výdajů celkem + 7 900,00 Kč
5512 5156 Požární ochrana Pohonné hmoty + 2 500,00 Kč
5512 5171 Požární ochrana Opravy a udržování + 5 400,00 Kč
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Paragraf Položka Snížení výdajů celkem - 7 900,00 Kč
3745 5021 Péče o vzhled obcí Osobní náklady - 7 900,00 Kč

Paragraf Položka Změny ve výdajích v rámci paragrafů + 0,00 Kč
3745 5156 Péče o vzhled obcí Pohonné hmoty - 2 355,00 Kč
3745 5169 Péče o vzhled obcí Služby + 2 355,00 Kč

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 99/2015
zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření 14/2015 – zvýšení a snížení výdajů o 7 900 Kč, změny ve výdajích
v rámci paragrafů ve výši 2 355 Kč.

Starosta připravil rozpočtové opatření 15/2015. Jde o přesun 6 000 Kč z odměn na materiál u péče o vzhled obcí a 200 Kč
na služby u jednotky sboru dobrovolných hasičů, šlo o výdaje na lékařskou prohlídku.

Paragraf Položka Změny ve výdajích v rámci paragrafů + 0,00 Kč
3745 5021 Péče o vzhled obcí Osobní náklady - 6 000,00 Kč
3745 5139 Péče o vzhled obcí Materiál + 6 000,00 Kč
5512 5139 Požární ochrana Materiál - 200,00 Kč
5512 5169 Požární ochrana Služby + 200,00 Kč

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 100/2015
zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření 15/2015 – změny ve výdajích v rámci paragrafů ve výši 6 200 Kč.

Starosta připravil rozpočtové opatření 16/2015. Dotace na jednotku dobrovolných hasičů ve výši byly 12  400 Kč byly
zařazeny do příjmů i do výdajů, část ve výši 7 900 Kč byla vrácena na péči o vzhled obce (budou využity na nákup nové
sekačky pro Běleč). Dále byla zaúčtována dotace na pořízení projektové dokumentace na zateplení obecního úřadu a
výměnu vytápění ve výši 160 000 Kč a vlastní spoluúčast obce ve výši 45 000 Kč. Tato bude financována ze zvýšeného
výběru  daní.  Peníze  z  nevyčerpaných  prostředků  na  DPH byly  přesunuty na  kulturu  (zájezdy pro  děti  a  dospělé).
Nevyčerpané  prostředky  na  pitnou  vodu  byly  přesunuty  na  projektovou  přípravu  a  správní  poplatky  prodloužení
vodovodu v Souhradech. Prostředky v kapitole Tělovýchovná činnost a Požární ochrana v celkové výši 51 893 Kč byly
přesunuty z neinvestičních na investiční. Nevyčerpané prostředky kapitoly Tělovýchovná činnost ve výši 4 000 Kč byly
přesunuty z příspěvků sdružením na odměny. Nevyčerpané prostředky kapitoly Péče o vzhled obcí byly z pohonných
hmot přidány na nákup sekačky. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Paragraf Položka Zvýšení příjmů celkem + 217 400,00 Kč
1121 Daňové příjmy Daň z příjmu právnických osob + 30 000,00 Kč
1211 Daňové příjmy Daň z přidané hodnoty + 15 000,00 Kč
4122 Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 12 400,00 Kč
4222 Přijaté transfery Investiční přijaté transfery od krajů + 160 000,00 Kč

Paragraf Položka Zvýšení výdajů celkem + 224 075,00 Kč
3392 5169 Zájmová činnost Služby + 6 675,00 Kč
3636 6121 Územní rozvoj Budovy, stavby + 205 000,00 Kč
3745 5137 Péče o vzhled obcí Drobný hmotný majetek + 7 900,00 Kč
5512 5156 Požární ochrana Pohonné hmoty + 4 500,00 Kč

Paragraf Položka Snížení výdajů celkem - 6 675,00 Kč
6399 5362 Ostatní operace Platby daní a poplatků - 6 675,00 Kč

Paragraf Položka Změny ve výdajích v rámci paragrafů + 0,00 Kč
2310 5139 Pitná voda Materiál - 800,00 Kč
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2310 5169 Pitná voda Služby - 3 200,00 Kč
2310 5171 Pitná voda Opravy a udržování - 30 000,00 Kč
2310 6121 Pitná voda Budovy, stavby + 34 000,00 Kč
3419 5021 Tělovýchovná činnost Osobní náklady + 4 000,00 Kč
3419 5171 Tělovýchovná činnost Opravy a udržování - 40 730,00 Kč
3419 5229 Tělovýchovná činnost Příspěvky občanským sdružením - 4 000,00 Kč
3419 6121 Tělovýchovná činnost Budovy, stavby + 40 730,00 Kč
3745 5137 Péče o vzhled obcí Drobný hmotný majetek + 7 100,00 Kč
3745 5156 Péče o vzhled obcí Pohonné hmoty - 7 100,00 Kč
5512 5139 Požární ochrana Materiál - 11 163,00 Kč
5512 6123 Požární ochrana Dopravní prostředky + 11 163,00 Kč

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

Usnesením 101/2015
zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 16/2015 – zvýšení příjmů o 217 400 Kč, zvýšení výdajů o 224 075 Kč,
snížení výdajů o 6 675 Kč, změny ve výdajích v rámci paragrafů ve výši 96 993 Kč.

4) Obecně  závazná  vyhláška  č. 1/2015,  o  místním  poplatku  za  provoz  systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Starosta připravil podle vzoru ministerstva vnitra vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování  komunálních  odpadů.  Výše poplatků se  nezměnila,  i  když  se  náklady z
důvodu přechodu na 14denní interval zvýšily. Ve vyhlášce byla upravena čísla podle skutečnosti, některé pasáže podle
metodiky  ministerstva  vnitra  a  možnost  přihlásit  se  ke  komunitnímu  kompostování  pro  daný  rok  do  konce  roku
předcházejícího, noví spoluobčané do 1 měsíce po nastěhování. Zastupitel Josef Bartůněk se ptal na možnost likvidace
bioodpadů. V obci je zavedeno komunitní kompostování, obec získala přes mikroregion kompostéry a lze odkládat odpad
na skládku bioodpadu firmy Wifcom v bývalém lomu v Mladé Vožici. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit
se přítomným občanům.

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

Usnesením 102/2015
zastupitelstvo  obce  schvaluje  obecně  závaznou  vyhlášku  č. 1/2015,  o  místním  poplatku  za  provoz  systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

5) Projekt zateplení Obecního úřadu

Obec  požádala  o  dotaci  na  projektovou  dokumentaci,  kterou  získala.  Starosta  ve  spolupráci  s  dotačními  poradci
mikroregionu sehnal dodavatele – společnost VSP projekt, která vypracuje dokumentaci pro žádost o dotaci z Operačního
programu životního prostředí a navrhuje projekt zadat. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným
občanům.

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

Usnesením 103/2015
zastupitelstvo obce schvaluje zpracování projektové dokumentace na zateplení Obecního úřadu a výměnu topného
systému od VSP - projekt  v.o.s.  za  celkovou cenu do 205 000 Kč včetně DPH a pověřuje starostu uzavřením
smlouvy a dohodnutím konkrétních podmínek..

6) Dohody o provedení práce

Vedení  obce  navrhuje  uzavřít  dohody o  provedení  práce  za  kropení  kurtu  ve  Bzové  a  opravu uvítací  cedule.  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 104/2015
zastupitelstvo schvaluje dohodu o provedení práce na částku 3000 Kč za kropení hřiště ve Bzové, a dohodu o
provedení práce na částku 2000 Kč za opravu uvítací cedule v Bělči.

7) Prodeje a směny pozemků

Starosta předjednal a připravil smlouvy o směně pozemků pro cyklostezku/chodník Běleč – Mladá Vožice. Smlouvy jsou
na  jednání  k  dispozici. Před  každým  hlasováním  ke  jednotlivým  smlouvám  dal  předsedající  možnost  vyjádřit  se
přítomným občanům.

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

Usnesením 105/2015
zastupitelstvo schvaluje smlouvu směnnou na směnu části pozemku parcelní číslo KN 333, trvalý travní porost, o
výměře 396 m2, ve vlastnictví obce za část pozemku parcelní číslo KN 334, trvalý travní porost, o výměře 396 m 2,
ve vlastnictví Ludmily Strnadové, trvale bytem Mladá Vožice, Václava Vaniše 231, vše v souladu s geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. pl. 227-76/2015, vše v katastrálním území Běleč u Mladé Vožice s tím, že obec
uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a poplatky spojené s převodem.

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

Usnesením 106/2015
zastupitelstvo schvaluje smlouvu směnnou a o zřízení věcného břemene na směnu části pozemku parcelní číslo KN
333, trvalý travní porost, o výměře 434 m2, ve vlastnictví obce za část pozemku parcelní číslo KN 347/2, orná půda,
o výměře 217 m2,  ve vlastnictví Ing. Martina Rosola, trvale bytem Řemíčov 30, vše v souladu s geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. pl. 227-76/2015, vše v katastrálním území Běleč u Mladé Vožice s tím, že obec
uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a poplatky spojené s převodem.

Před hlasováním starosta upozornil, že Tomáš Kubále je ve střetu zájmů podle zákona o obcích.

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

Usnesením 107/2015
zastupitelstvo schvaluje smlouvu směnnou a o zřízení věcného břemene na směnu části pozemku parcelní číslo KN
333, trvalý travní porost, o výměře 630 m2, ve vlastnictví obce za část pozemku parcelní číslo KN 332/1, orná půda,
o výměře 140 m2,  část pozemku parcelní číslo KN 332/2, ostatní plocha, způsob využití  ostatní komunikace, o
výměře 24 m2 a část pozemku parcelní číslo KN 348, orná půda, o výměře 161 m2 ve vlastnictví Tomáše Kubáleho,
trvale bytem Běleč 25, vše v souladu s geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. pl.  227-76/2015, vše v
katastrálním území Běleč u Mladé Vožice s tím, že obec uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a poplatky spojené s
převodem.

8) Živá kronika

Zastupitel  Josef  Bartůněk se  dožadoval  poskytnutí  druhého výtisku Živé kroniky pro Emílii  Bartůňkovou.  Byla  mu
poskytnuta. K bodu nebyla vedena další diskuse a nebylo přijato žádné usnesení.

9) Špatná voda

Zastupitel Josef Bartůněk požadoval zveřejňování nedostatků na kvalitě vody na úřední desce. Poslední nedostatky v říjnu
byly odhaleny ve čtvrtek v podvečerních hodinách a vyřešeny v pátek dopoledne, tudíž nebylo přínosné zveřejňovat
informace na úřední desce, byly pouze rozeslány SMS zprávy v rámci krizového systému. Zastupitel Josef Bartůněk
požadoval zdůvodnění, proč nebyly informace o špatné kvalitě pitné vody zveřejněny v zápisu z minulé schůze. Zápis
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pouze obsahoval informaci o tom, že se kvalita vody diskutovala, podrobnosti diskuse nemusí být v zápisu uvedeny. K
bodu nebyla vedena další diskuse a nebylo přijato žádné usnesení. K bodu nebyla vedena další diskuse a nebylo přijato
žádné usnesení.

10) Zápisy ze schůze

Program bodu byl projednán v bodě 9.

11) Diskuse a dotazy občanů

V rámci bodu byly prodiskutovány možnosti opravy komunikace Běleč – Staniměřice.

Zasedání bylo ukončeno v 20:25.
Zápis byl vyhotoven 28. listopadu 2015.

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

starosta, zapisovatel

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

ověřovatel zápisu

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

ověřovatel zápisu

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

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