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Zápis
z 18. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,
konaného ve čtvrtek 31. března 2016 od 19:30 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

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

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta Stanislav Šmejkal (dále „předsedající“) v 19:34 a přivítal přítomné. Předsedající
konstatoval,  že  jsou  přítomni  4  členové  zastupitelstva  a  zastupitelstvo  je  usnášeníschopné.  Předsedající  seznámil
přítomné s návrhem programu, zveřejněným na úřední desce a elektronické úřední desce od 24. do 31. března 2016.

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

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

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 23/2016
zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu Hanu Rychlou a Zdeňka Kubáleho 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 změnu programu. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 24/2016
zastupitelstvo schvaluje program 18. zasedání zastupitelstva obce Běleč.
  1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2) Schválení programu
  3) Rozpočtové opatření 2/2016
  4) Stanovení ceny za práci traktoru
  5) Informace o probíhajících stavbách
  6) Vesnice roku 2016
  7) Diskuse a dotazy občanů

3) Rozpočtové opatření 2/2016

Starosta  připravil  rozpočtové opatření  2/2016.  Největšími  položkami  jsou  navýšení  výdajů  na  chodníky/cyklostezky
o 95 000 Kč, z toho zhruba 50% tvoří správní poplatky, navýšení výdajů na komunikace o 85 000 Kč, z toho 40 000 Kč
na projektovou dokumentaci nové zastávky ve Bzové a 45 000 Kč na projektovou dokumentaci silnice Běleč – Bzová a
navýšení rozpočtu kulturního centra Bzová o 190 000 Kč, které bylo schváleno na minulém zasedání. Tyto výdaje jsou
přesunuty z rozpočtové rezervy.

Na příspěvek Sdružení místních samospráv ČR bylo přesunuto 2 200 Kč z bankovních poplatků. V rámci paragrafů byly
provedeny přesuny u pitné vody (správní poplatek, provozování). Podle nové metodiky budou zaúčtovány i příspěvky
spolkům.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
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Paragraf Položka Zvýšení výdajů celkem + 372 200,00 Kč
2212 6121 Komunikace Budovy, stavby + 85 000,00 Kč
2219 6121 Cyklostezky Budovy, stavby + 95 000,00 Kč
3429 6121 Kulturní centrum Budovy, stavby + 190 000,00 Kč
3639 5179 Komunální rozvoj Ostatní nákupy + 2 200,00 Kč

Paragraf Položka Snížení výdajů celkem - 372 200,00 Kč
6310 5163 Peněžní ústavy Bankovní poplatky - 2 200,00 Kč
6409 5901 Ostatní činnosti Rezerva rozpočtu - 370 000,00 Kč

Paragraf Položka Změny ve výdajích v rámci paragrafů + 0,00 Kč
2310 5169 Pitná voda Služby + 2 200,00 Kč
2310 5171 Pitná voda Opravy a udržování - 4 700,00 Kč
2310 6121 Pitná voda Budovy, stavby + 2 500,00 Kč
3392 5222 Kultura Příspěvky spolkům + 24 000,00 Kč
3392 5229 Kultura Příspěvky občanským sdružením - 24 000,00 Kč
3419 5222 Sport Příspěvky spolkům + 6 000,00 Kč
3419 5229 Sport Příspěvky občanským sdružením - 6 000,00 Kč

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením 25/2016
zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 2/2016 – zvýšení a snížení výdajů o 372 200 Kč, změny ve výdajích v
rámci paragrafů ve výši 34 700 Kč.

4) Stanovení ceny za práci traktoru

Starosta navrhl stanovit cenu práce traktorem s připojeným zařízením, která bude uplatněna například při práci s drtičem
větví pro občany obce. Navrhuje cenu stanovit cenu jako součet nákladů na naftu a nákladů na obsluhu v celkové výši
250 Kč/mth  (motohodinu)  vč.  DPH.  Josef  Bartůněk upozorňuje,  že  nejde  o  kompletní  náklady na  provoz traktoru.
Starosta souhlasí, jde o variabilní náklady na provoz. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným
občanům.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením 26/2016
zastupitelstvo schvaluje cenu práce traktorem s připojeným nářadím pro občany obce na 250 Kč/mth vč. DPH.

5) Informace o probíhajících stavbách

Starosta  informoval  zastupitelstvo  o  stavu  probíhajících  staveb  –  kulturního  centra  Bzová  a  stavby  most  pod
Šelmberkem. Přítomní nesouhlasí s nivelitou venkovních úprav u zadního vchodu. Starosta se dohodne s KAVAS a.s. na
úpravách. K bodu nebyla vedena další diskuse a nebylo přijato žádné usnesení.

6) Vesnice roku 2016

Starosta dal zastupitelstvu ke zvážení účast v soutěži Vesnice roku 2016.  V letech 1998 a 1999 Obec Běleč uspěla a
obdržela  zelenou  a  bílou  stuhu,  v  další  letech  obdržela  minimálně  třikrát  další  ocenění.  Přihlašovací  poplatek  činí
2 Kč/obyvatele.  Před hlasováním dal  předsedající  možnost  vyjádřit  se  přítomným občanům.  Přítomní  souhlasí,  že je
nutné se dobře připravit a obec předvést komisi v nejlepším možném světle.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 27/2016
zastupitelstvo obce schvaluje přihlášku obce do soutěže Vesnice roku 2016.
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7) Diskuse a dotazy občanů

Pavel Rychlý se ptal na posudek na lípy ve Bzové. Posudek mu bude elektronicky zaslán.

Zdeněk Kubále navrhuje, aby provozovatel vodovodu častěji kontroloval kvalitu dodávky vody. S provozovatelem bude
dojednáno zvýšení frekvence kontrol zařízení.

K bodu nebyla vedena další diskuse a nebylo přijato žádné usnesení.

Zasedání bylo ukončeno v 20:35.
Zápis byl vyhotoven 1. dubna 2016.

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

starosta, zapisovatel

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

ověřovatel zápisu

........................................
Zdeněk Kubále

ověřovatel zápisu

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

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