
Obec Běleč 391 43 Běleč 22
IČ 00582506

email info@obecbelec.cz
http://www.obecbelec.cz

tel. 381214530
IDDS 7wjajvb

čj. OB/IN/2016/098

Zápis
z 23. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,

konaného ve čtvrtek 25. července 2016 od 19:30 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

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

V 19:40 nebyl přítomen dostatečný počet zastupitelů, starosta požádal Mirku Čechovou, aby zahájila čtení předloženého
zápisu do kroniky.  Během čtení  zápisu se zvýšil  počet  přítomných členů zastupitelstva na pět.  Po přečtení  záznamu
zahájil starosta Stanislav Šmejkal (dále „předsedající“) zasedání zastupitelstva ve 20:24 a přivítal přítomné. Předsedající
konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Předsedající seznámil přítomné
s návrhem programu, zveřejněným na úřední desce a elektronické úřední desce od 13. do 25. srpna 2016.

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

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

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

Usnesením 56/2016
zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu Tomáše Kubáleho 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 další návrhy na změnu programu. Starosta navrhl doplnění programu o bod 6 (Schválení vidimace a legalizace)
a bod 7 (Úprava úředních hodin). Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 57/2016
zastupitelstvo schvaluje program 23. zasedání zastupitelstva obce Běleč.
  1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2) Schválení programu
  3) Schválení zápisu do kroniky za rok 2015
  4) Rozpočtová opatření
  5) Majetkové dispozice – nákupy a směny pozemků, bezúplatný převod
  6) Schválení vidimace a legalizace
  7) Úprava úředních hodin
  8) Diskuse a dotazy občanů

3) Schválení zápisu do kroniky za rok 2015

Kronikářka Mirka Čechová přečetla před oficiálním zahájením zasedání zápis do kroniky na rok 2015. Zastupitelé Mirce
Čechové poděkovali za perfektní práci. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 58/2016
zastupitelstvo souhlasí s předloženým zápisem do kroniky obce za rok 2015.
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4) Rozpočtová opatření

Starosta  připravil  počátkem měsíce  rozpočtové  opatření  8/2016  v  rámci  své  kompetence.  Rozpočtové  opatření  řeší
přesuny výdajů v rámci paragrafů v celkové výši 20 340 Kč, z toho 10 400 Kč na nákup spisové služby a dále 1 800 Kč
na zajištění posudku na rorýse na úřadě. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Paragraf Položka Zvýšení výdajů celkem + 1 800,00 Kč
3636 6121 Územní rozvoj Budovy, stavby + 1 800,00 Kč

Paragraf Položka Snížení výdajů celkem - 1 800,00 Kč
6171 5169 Místní správa Služby - 1 800,00 Kč

Paragraf Položka Změny ve výdajích v rámci paragrafů + 0,00 Kč
3392 5021 Kultura Osobní náklady + 2 400,00 Kč
3392 5139 Kultura Materiál - 2 400,00 Kč
3419 5169 Sport Služby + 2 420,00 Kč
3419 5171 Sport Opravy a udržování - 4 940,00 Kč
3419 5494 Sport Výhry a ceny + 2 520,00 Kč
3745 5169 Prostranství Služby - 2 600,00 Kč
3745 5171 Prostranství Opravy a udržování + 2 600,00 Kč
6171 5169 Místní správa Služby - 10 400,00 Kč
6171 5172 Místní správa Programové vybavení + 10 400,00 Kč

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

Usnesením 59/2016
zastupitelstvo  bere  na  vědomí rozpočtové  opatření  8/2016 –  zvýšení  a  snížení  výdajů  o  1 800  Kč,  změny  ve
výdajích v rámci paragrafů ve výši 20 340 Kč.

Starosta připravil rozpočtové opatření 9/2016. Jedná se o zvýšení příjmů z lesů o 300 000 Kč, z toho cca polovina, přesně
146 000 jde zpět na výdaje v souvislosti s lesy, 46 000 Kč osobní náklady a 100 000 Kč na platbu DPH. Zbylé peníze
jsou určeny na platby SDH Makov na přípravu na krajskou a celostátní soutěž v požárním sportu ve výši 2  000 Kč
(vázané na pohonné hmoty a spotřební  materiál),  doplatek 3 000 Kč na posudek na rorýse a 149 000 Kč na výdaje
spojené s komunikacemi. Dále opatření řeší zvýšení příjmů a výdajů na separovaný odpad o 400 Kč. Svoz separovaného
odpadu pokryjí příspěvky od EKO-KOMu. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Paragraf Položka Zvýšení příjmů celkem + 300 400,00 Kč
1032 2111 Lesy Příjmy z obecních lesů + 300 000,00 Kč
3725 2324 Separovaný odpad Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady + 400,00 Kč

Paragraf Položka Zvýšení výdajů celkem + 300 400,00 Kč
1032 5021 Lesy Osobní náklady + 46 000,00 Kč
2212 5169 Komunikace Služby + 24 000,00 Kč
2212 5171 Komunikace Opravy a udržování + 65 000,00 Kč
2212 6130 Komunikace Nákup pozemků + 60 000,00 Kč
3419 5222 Sport Příspěvky spolkům + 2 000,00 Kč
3636 6121 Územní rozvoj Budovy, stavby + 3 000,00 Kč
3725 5169 Separovaný odpad Služby + 400,00 Kč
6399 5362 Finanční vypořádání Platby daní a poplatků – Daň z příjmu + 100 000,00 Kč

Paragraf Položka Změny ve výdajích v rámci paragrafů 0,00 Kč
5512 5021 Požární ochrana Opravy a udržování - 3 400,00 Kč
5512 6121 Požární ochrana Budovy, stavby + 3 400,00 Kč

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

Usnesením 60/2016
zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 9/2016 – zvýšení příjmů a výdajů o 300 400 Kč, změny ve výdajích v
rámci paragrafů ve výši 3 400 Kč.
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5) Majetkové dispozice – nákupy a směny pozemků, bezúplatný převod

Obec vede jednání se Státním pozemkovým úřadem o bezúplatném převodu pozemků. Státní pozemkový úřad vlastní
čtyři sady pozemků, které obec potřebuje. Pod požární nádrží vlastní stát 2 pozemky o celkové výměře 483 m2. Pod
prostorem zastávky a  chodníku ve Bzové vlastní  stát  pozemek 978/4 o výměře 311 m2,  pod oploceným ochranným
pásmem vodárny Bzová část pozemku 1091/2 o výměře 166 m2 a pod komunikací Běleč Bzová 7 pozemků o celkové
výměře 1742 m2. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 61/2016
zastupitelstvo  schvaluje  žádost  Státnímu  pozemkovému úřadu  a  souhlasí  s  bezúplatným převodem pozemků
parcelní číslo 1284/39, vodní plocha, vodní nádrž umělá, o výměře 360 m2 a parcelní číslo 1284/4, ostatní plocha,
jiná plocha, o výměře 123 m2, vše v katastrálním území Běleč u Mladé Vožice.

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

Usnesením 62/2016
zastupitelstvo schvaluje žádost Státnímu pozemkovému úřadu a souhlasí s bezúplatným převodem části pozemku
parc. č. 1091/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 166 m2, v katastrálním území Běleč u Mladé Vožice.

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

Usnesením 63/2016
zastupitelstvo  schvaluje  žádost  Státnímu  pozemkovému úřadu  a  souhlasí  s  bezúplatným převodem pozemku
parcelní číslo 978/4, ostatní plocha, zeleň, o výměře 311 m2, v katastrálním území Běleč u Mladé Vožice.

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

Usnesením 64/2016
zastupitelstvo  schvaluje  žádost  Státnímu  pozemkovému úřadu  a  souhlasí  s  bezúplatným převodem pozemků
parcelní číslo 1699/36, orná půda, o výměře 725 m2, parcelní číslo 1699/46, ostatní plocha, ostatní komunikace, o
výměře 4 m2, parcelní číslo 1699/47, ostatní plocha, silnice, o výměře 41 m2, parcelní číslo 1699/49, ostatní plocha,
silnice, o výměře 108 m2, parcelní číslo 1699/60, ostatní plocha, silnice, o výměře 531 m 2, parcelní číslo 1699/63,
ostatní plocha, silnice, o výměře 241 m2 a parcelní číslo 1699/73, ostatní plocha, silnice, o výměře 92 m 2, vše v
katastrálním území Běleč u Mladé Vožice.

Starosta dohodl s Lubošem Bechyně na odkup cesty do lesa Bažantnice za cenu 20 Kč/m2. Jedná se o stávající cestu do
lesa, kterou obec využívá pro přístup do lesa a jejíž vlastnictví je podmínkou pro případnou žádost o dotaci na lesní cesty.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 65/2016
zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na nemovitou věc s Lubošem Bechyně, bytem Míšovická 454, Praha 5
Zličín, na nákup pozemku parcelní číslo 1314/2, trvalý travní porost o výměře 543 m2 a části pozemku parcelní
číslo 1314/1, orná půda, o výměře 233 m2, vše v katastrálním území Běleč u Mladé Vožice, za celkovou kupní cenu
15 520 Kč s tím, že obec zaplatí náklady spojené s převodem.

Starosta při jednání s Agrospol Mladá Vožice a.s. vytipoval vhodné pozemky ke směně a navrhuje jejich směnu. Jedná se
o dva pozemky nad Pavlovem uprostřed lánu a 3 pozemky na okraji areálu v Bělči. Směna je naplánována tak, že obec
převede Agrospolu 4 pozemky a část pozemku o celkové výměře 3671 m2 a získá 9 pozemků, 7 částí pozemků a podíl na
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pozemku o celkové výměře 3651 m2, z toho pod komunikacemi je 2545 m2 pozemků a v prostoru vodárny Bzová 15 m2

pozemků. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 66/2016
zastupitelstvo schvaluje záměr směnit pozemky parcelní číslo 277, o výměře 1267 m2, orná půda, parcelní číslo
282, o výměře 1143 m2,  ostatní  plocha, neplodná půda, parcelní  číslo 1641/6, o výměře 60 m2,  ostatní  plocha,
manipulační plocha, parcelní číslo 1641/7, o výměře 40 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, a část pozemku
parcelní  číslo  1641/1 o výměře 1161 m2,  ostatní  plocha,  jiná plocha,  vše  v katastrálním území Běleč u Mladé
Vožice.

Starosta navrhuje vyřadit nepotřebný majetek inventární číslo 1937-001 – Most přes řeku Blanici pod Šelmberkem, který
má zůstatkovou hodnotu 5 Kč.  Obec most nevyužívá a původní majetek v podstatě neexistuje. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 67/2016
zastupitelstvo schvaluje vyřazení majetku inv. č. 1937-001 (most přes řeku Blanici pod Šelmberkem), v pořizovací
hodnotě 910 Kč (odpis 905 Kč), a to k 31. srpnu 2016.

Starosta  navrhuje  rozepsat  hmotný majetek  Polní  cesty 15,35  ha,  na  tehdy i  dnes  existující  komunikace  na  místní
komunikace a účelové komunikace ve vlastnictví obce tak, že rozepsaná částka bude 0,7 Kč/m2. Zbylá částka 225 Kč se
vyřazuje.  Dále  navrhuje  rozepsat  hmotný majetek Dopravní  značení,  inventární  číslo  2012-009,  na  komunikace,  ke
kterým jednotlivé značky skutečně patří. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 68/2016
zastupitelstvo schvaluje vyřazení majetku inv. č. 1969-001 (Polní cesty 15,35 ha), v pořizovací hodnotě 13  247 Kč
(odpis 12 418 Kč), vyřazení majetku inv. č. 2012-009 (Dopravní značení), v pořizovací hodnotě 40 500 Kč (odpis
7 051 Kč), navýšení hodnoty majetku inv. č.  1973-002 (Komunikace 1b Běleč – Bzová) o 12 803,50 Kč, odpisu
o 2 648 Kč, navýšení hodnoty majetku inv. č. 1997-001 (Komunikace 1c Běleč náves) o 4 798,20 Kč, odpisu o 1 599
Kč, navýšení hodnoty majetku inv. č. 2000-001 (Komunikace 2c Běleč Souhrady) o 3 261,80 Kč, odpisu o 1 204 Kč,
navýšení hodnoty majetku inv. č. 2016-001 (Komunikace 3c Běleč Obícka) o 1 557 Kč, odpisu o 1 460 Kč, navýšení
hodnoty  majetku inv.  č.  2002-001 (Komunikace 5c Bzová náves)  o  8 332,90 Kč,  odpisu o 3 149 Kč,  navýšení
hodnoty majetku inv.  č.  1999-001 (Komunikace 6c Běleč Jalovčí)  o 6 993,90 Kč, odpisu o 1 647 Kč, navýšení
hodnoty majetku inv. č. 1998-001 (Komunikace ÚK17 Bzová kolem č.p. 21) o 178 Kč, odpisu o 167 Kč, zařazení
majetku inv. č. 2016-006 (Komunikace 4c Šelmberk), v hodnotě 11 990,90 Kč, odpis 5 566 Kč, zařazení majetku
inv. č. 2016-007 (Komunikace ÚK10 Elbančice zámeček), v hodnotě 2 913,80 Kč, odpis 1 171 Kč, zařazení majetku
inv. č. 2016-008 (Komunikace ÚK19 Bzová kolem čp. 17), v hodnotě 478 Kč, odpis 448 Kč, zařazení majetku inv.
č. 2016-009 (Komunikace ÚK25 Šelmberk ke hradu), v hodnotě 214 Kč, odpis 201 Kč, a to k 31. srpnu 2016.

Starosta navrhuje sloučit staré i nové Dětské hřiště Běleč pod původní inventární číslo. Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 69/2016
zastupitelstvo schvaluje částečné vyřazení majetku inv. č.  2002-009 Dětské hřiště Běleč ve výši 70 258,50 Kč a
vyřazení majetku inv. č. 2014-028 Dětské hřiště Běleč zařazením jako technické zhodnocení majetku inv. č. 2002-
009 Dětské hřiště Běleč k 31. srpnu 2016. Hodnota sloučeného dětského hřiště činí 185 656 Kč, odpis 15 786 Kč.
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Starosta navrhuje schválit záměr směny pozemku parcelní číslo 540/2, orná půda, o výměře 4792 m2 tak, aby mohl být
směněn za pozemky pod komunikacemi. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 70/2016
zastupitelstvo schvaluje záměr směnit pozemek parcelní číslo 540/2, orná půda, o výměře 4972 m2 v katastrálním
území Běleč u Mladé Vožice.

6) Schválení vidimace a legalizace

Starosta připravil novou žádost o provádění vidimace a legalizace (ověřování podpisů a listin) od 1. ledna 2017.  Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 71/2016
zastupitelstvo schvaluje provádění vidimace a legalizace Obecním úřadem v Bělči od 1. ledna 2017.

7) Úprava úředních hodin

Starosta  navrhl  z  provozních  důvodů  přesunout  odpolední  úřední  hodiny  ze  středy  na  čtvrtek.  Ve  čtvrtek  bývají
zastupitelstva, pokladní hodiny a ve středu kolidůjí úřední hodiny s úředními hodinami úřadů v Táboře. Před hlasováním
dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 72/2016
zastupitelstvo obce schvaluje úřední hodiny Obecního úřadu v Bělči takto: v pondělí od 8:00 do 12:00 a ve čtvrtek
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.

8) Diskuse a dotazy občanů

Opravená zvonička ve Bzové vrže, vyladíme ji. K bodu nebyla vedena další diskuse a nebylo přijato žádné usnesení.

Zasedání bylo ukončeno ve 21:06.
Zápis byl vyhotoven 25. srpna 2016.

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

starosta, zapisovatel

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

ověřovatel zápisu

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

ověřovatel zápisu

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

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