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Zápis
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,

konaného v úterý 12. dubna 2016 od 19:30 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

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

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta Stanislav Šmejkal (dále „předsedající“) v 19:37 a přivítal přítomné. Předsedající
konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Předsedající seznámil přítomné
s návrhem programu, zveřejněným na úřední desce a elektronické úřední desce od 5. do 12. dubna 2016.

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

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

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

Usnesením 28/2016
zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu Jaroslava Čecha a Marcela Fialu 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 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 29/2016
zastupitelstvo schvaluje program 19. zasedání zastupitelstva obce Běleč.
  1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2) Schválení programu
  3) Schválení pořízení změny č. 2 Územního plánu Běleč
  4) Rozpočtové opatření 3/2016
  5) Diskuse a dotazy občanů

3) Schválení pořízení změny č. 2 Územního plánu Běleč

Josef Hájek podal žádost o změnu územního plánu, Obecní úřad Běleč ji jako pořizovatel posoudil z hlediska formální
úplnosti, konstatoval soulad s požadavky ust. § 46 odst. (1) stavebního zákona a proto je návrh předkládán s doporučením
zahájit pořízení změny č. 2 zastupitelstvu obce. Pokud jde o návrh Obecního úřadu Běleč na umožnění zalesnění na
plochách orné půdy, trvale travních porostů a zahrad, vychází z potřeby větší variabilnosti ploch ve volné krajině. Přidání
této možnosti přípustného využití pro tyto 3 druhy zemědělské půdy je vhodnější řešení než individuální vymezování
plošně ohraničených enkláv s možností zalesnění. Architekti Boček a Jirovský pořídili a zpracovali již změnu č. 1 rychle
a za dohodnutých smluvních podmínek. Cena bude hrazena žadatelem dle jeho návrhu. Proto se navrhuje, aby pořídili a
zpracovali i změnu č. 2. Přítomní na místě prostudovali koordinační výkres platného územního plánu.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Hlasování: pro 6, proti 1, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
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Usnesením 30/2016
zastupitelstvo
I. bere na vědomí návrh na pořízení změny č. 2 územního plánu Běleč z podnětu Josefa Hájka dle přílohy tohoto

materiálu spolu s doplněním ze strany obce, aby na plochách zemědělských bylo v rámci přípustného využití
uvedeno též zalesnění, s tím že náklady na pořízení a zpracování změny ponese žadatel o změnu,

II. schvaluje podle ustanovení § 44 písm. c) a a) stavebního zákona pořízení změny č. 2 územního plánu Běleč,
III. rozhodlo

a) podle ustanovení § 6 odst. (2) stavebního zákona, že pořizovatelem změny bude Obecní úřad Běleč s  tím, že
splnění kvalifikačních požadavků je zajištěno uzavřením příkazní smlouvy s Ing. arch. Radkem Bočkem,

b)  že  zodpovědným  projektantem  změny  územního  plánu  bude  Ing.  arch.  Martin  Jirovský,  Ph.D.,  MBA,
společnost Design M.A.A.T., s.r.o., IČO 28147588, se sídlem v Táboře,

c) že určeným zastupitelem pro pořízení změny č. 2 bude starosta obce Stanislav Šmejkal.
IV. ukládá starostovi obce zajistit, prostřednictvím pořizovatele, zpracování návrhu zadání změny č. 2.

4) Rozpočtové opatření 3/2016

Starosta připravil rozpočtové opatření 3/2016. Největšími položkami jsou navýšení výdajů na stavbu mostu na částečnou
fakturu  za  březen  (480 000 Kč),  výdajů  na  projektovou  dokumentaci  a  správní  poplatky stavebních  úprav  hasičské
zbrojnice (60 000 Kč) a osobní náklady na sport (8 000 Kč). Tyto výdaje jsou přesunuty z rozpočtové rezervy.

Paragraf Položka Zvýšení výdajů celkem + 548 000,00 Kč
2212 6121 Komunikace Budovy, stavby + 480 000,00 Kč
3419 5021 Sport Osobní náklady + 8 000,00 Kč
5512 6121 Požární ochrana Budovy, stavby + 60 000,00 Kč

Paragraf Položka Snížení výdajů celkem - 548 000,00 Kč
6409 5901 Ostatní činnosti Rezerva rozpočtu - 548 000,00 Kč

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 31/2016
zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 3/2016 – zvýšení a snížení výdajů o 548 000 Kč.

5) Diskuse a dotazy občanů

Starosta informoval zastupitele o schválení dotace 1 mil. Kč na opravu komunikace od silnice II/125 na Šebířov k hradu
Šelmberk a dotace 60 000 Kč na projektovou přípravu cyklostezek/chodníků.

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

Zasedání bylo ukončeno v 20:01.
Zápis byl vyhotoven 12. dubna 2016.

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

starosta, zapisovatel

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

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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