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Zápis
z 24. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,
konaného ve čtvrtek 22. září 2016 od 19:30 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Přítomni Josef Bartůněk, Jaroslav Čech (přišel v průběhu projednávání 3. bodu), 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 6 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Předsedající seznámil přítomné
s návrhem programu, zveřejněným na úřední desce a elektronické úřední desce od 16. do 22. září 2016.

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 73/2016
zastupitelstvo 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.  Nebyly
vzneseny další návrhy na změnu programu. Starosta navrhl operativně zařadit bod 6) Povolení připojení na kanalizaci.
Poslední bod bude mít číslo 7). Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 74/2016
zastupitelstvo schvaluje program 24. zasedání zastupitelstva obce Běleč.
  1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2) Schválení programu
  3) Žádosti o poskytnutí daru
  4) Rozpočtová opatření
  5) Majetkové dispozice – nákupy a směny pozemků
  6) Povolení připojení na kanalizaci
  7) Diskuse a dotazy občanů

3) Žádosti o poskytnutí daru

MAS Krajina srdce, z.s. požádal o poskytnutí daru na roky 2016-2023 ve výši 4 000 Kč ročně. Prostředky by měly sloužit
k financování  5% provozu MAS Krajina srdce v uvedeném období.  Po několika dotazech a  valné hromadě našeho
mikroregionu jsme se dozvěděli, že požadovaná 5% spoluúčast ve výši 636 907 Kč byla rozpočítána na 46 obcí, kde
působí, což při 8 letech činí 1 730 Kč/rok. Dalších 270 Kč počítá MAS na obce, které nepřispějí, a zbylých 2 000 Kč na
předfinancování projektů, úroků z úvěru a dalších nákladů. V současnosti je situace představiteli MAS prezentována tak,
že pokud neseženou letos polovinu částky, provoz MAS skončí. Protože je MAS v dluzích u svých vlastních členů ve
výši  cca 0,5 mil.  Kč,  dohodli  se členové zastupitelstva neposkytnout  ani  nepřislíbit  příspěvek na 8 let  dopředu,  ale
poskytnout pouze příspěvek na letošní činnost ve výši 1 730 Kč a financování dalších let odložit na období, až si MAS
rozhodne, zda bude pokračovat s tím, že se na valné hromadě Mikroregionu Venkov diskutovala i možnost společného
financování přes mikroregion. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
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Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením 75/2016
zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru MAS Krajina srdce, z.s. ve výši 1 730 Kč.

Obecně prospěšná společnost  TOULAVA, o.p.s.  poslala obci  žádost  o pravidelný každoroční  příspěvek 2 000 Kč za
účelem financování  této společnosti.  Její  konkrétní  přínos  pro naši  obec,  která  není  napojena na turistický ruch,  je
sporný.  Součástí  návrhu byl  i  návrh smlouvy o spolupráci  s  několika spornými body (povinnost  neohrožovat  zájmy
Toulavy, jednostranná nevypověditelnost). Proto starosta navrhuje oba návrhy zamítnout. V průběhu projednávání přišel
Jaroslav Čech. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 76/2016
zastupitelstvo  zamítá  žádost  společnosti  TOULAVA,  o.p.s.  o  poskytnutí  daru,  a  zamítá  návrh  smlouvy  o
partnerství s TOULAVA, o.p.s.

4) Rozpočtová opatření

Starosta  připravil  počátkem měsíce  rozpočtové  opatření  10/2016.  Jedná  se  o zvýšení  příjmů  z  daní  v  celkové  výši
48 000 Kč, zvýšení příjmů z kina o 100 Kč a mimořádný příjem 8 000 Kč (náhrada škody). O 74 000 Kč byla snížena
rozpočtová  rezerva,  o  490 000 Kč  nerealizované  investice  po  zamítnutí  dotace  (požární  stříkačka  a  požární  nádrž).
O 100 Kč byly navýšeny výdaje na autorské poplatky OSA a SFK u kina, 20 000 Kč na financování voleb (prozatím
nebyla určena výše dotace) a 600 000 Kč na opravu komunikace Šelmberk. V rámci rozpočtu prostranství bylo přesunuto
3 000 Kč na opravy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Paragraf Položka Zvýšení příjmů celkem + 56 100,00 Kč
1111 Daňové příjmy Daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti + 25 000,00 Kč
1112 Daňové příjmy Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ + 3 000,00 Kč
1121 Daňové příjmy Daň z příjmu právnických osob + 15 000,00 Kč
1351 Daňové příjmy Odvod z výtěžku a provozování loterií + 5 000,00 Kč

3313 2111 Kino Tržby za vstupné + 100,00 Kč
6171 2324 Místní správa Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady + 8 000,00 Kč

Paragraf Položka Zvýšení výdajů celkem + 620 100,00 Kč
2212 5171 Komunikace Opravy a udržování + 600 000,00 Kč
3313 5041 Kino Odměny duševního vlastnictví + 60,00 Kč
3313 5365 Kino Platby poplatků státnímu fondu + 40,00 Kč
6115 5021 Volby do zastupitelstev ÚSC Osobní náklady + 10 600,00 Kč
6115 5139 Volby do zastupitelstev ÚSC Nákup materiálu + 7 000,00 Kč
6115 5161 Volby do zastupitelstev ÚSC Služby pošt + 1 000,00 Kč
6115 5175 Volby do zastupitelstev ÚSC Pohoštění + 1 400,00 Kč

Paragraf Položka Snížení výdajů celkem - 564 000,00 Kč
3744 5171 Protipožární ochrana Opravy a udržování - 250 000,00 Kč
5512 6122 Požární ochrana Stroje - 240 000,00 Kč
6409 5901 Ostatní činnosti Rezerva rozpočtu - 74 000,00 Kč

Paragraf Položka Změny ve výdajích v rámci paragrafů + 0,00 Kč
3745 5169 Prostranství Služby - 3 000,00 Kč
3745 5171 Prostranství Opravy a udržování + 3 000,00 Kč

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

Usnesením 77/2016
zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 10/2016 – zvýšení příjmů o 56 100 Kč, zvýšení výdajů o 620 100 Kč,
snížení výdajů o 564 000 Kč, změny ve výdajích v rámci paragrafů ve výši 3 000 Kč.
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5) Majetkové dispozice – nákupy a směny pozemků, bezúplatný převod

Starosta dohodl s Jiřím Svatkem směnu pozemků pod komunikací za stejnou výměru (140 m2) na zarostlém konci pole u
lesa. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 78/2016
zastupitelstvo schvaluje smlouvu směnnou na směnu části pozemku parcelní číslo 540/2 (nově pozemek 540/4),
orná půda, o výměře 140 m2, ve vlastnictví obce, za část pozemku parcelní číslo 1179/18 (nově pozemek 1179/56),
orná půda, o výměře 82 m2,  pozemek parcelní číslo 1699/67, ostatní plocha, silnice, o výměře 5 m2 a pozemek
parcelní číslo 1699/45, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 53 m 2, ve vlastnictví Jiřího Svatka, bytem
Běleč,  Bzová  26,  vše  v  katastrálním území  Běleč  u  Mladé  Vožice,  vše  v  souladu s  geometrickými  plány  pro
rozdělení pozemku č. pl. 243-15/2016 a 252-79/2016, s tím, že obec uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a poplatky
spojené s převodem.

Došlo k definitivnímu potvrzení směny pozemků s majitelem pozemků u Pasíček (Tomáš Kubále) na trase Běleč – Mladá
Vožice. Obec získá 3 části  pozemků výměnou za část pozemku parcelní číslo 333.  Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se přítomným občanům. Starosta upozornil, že Tomáš Kubále je ve střetu zájmů podle zákona o obcích.

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

Usnesením 79/2016
zastupitelstvo schvaluje  smlouvu směnnou na směnu části  pozemku parcelní  číslo  333 (nově pozemek 333/5),
trvalý travní porost, o výměře 630 m2, ve vlastnictví obce, za část pozemku parcelní číslo 332/1 (nově pozemek
332/10), orná půda, o výměře 140 m2, část pozemku parcelní číslo 332/2 (nově pozemek 332/11), ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 24 m2 a část pozemku parcelní číslo 348 (nově pozemek 348/2), orná půda, o výměře
161 m2, ve vlastnictví Tomáše Kubáleho, bytem Běleč 25, vše v katastrálním území Běleč u Mladé Vožice, vše v
souladu s geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. pl. 227-76/2015, s tím, že obec uhradí daň z nabytí
nemovitých věcí a poplatky spojené s převodem.

Od Agrospolu Mladá Vožice došlo  k potvrzení  směny celkem 22 pozemků,  kde obec získá 9 pozemků,  1  podíl  na
pozemku a 7 částí pozemků o celkové výměře 3651 m2, Agrospol Mladá Vožice získá 4 pozemky a část pozemku o
celkové výměře 3671 m2. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 80/2016
zastupitelstvo schvaluje smlouvu směnnou na směnu části pozemku parcelní číslo 1641/1 (nově pozemek 1641/11),
ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1161 m2, pozemku parcelní číslo 1641/6, ostatní plocha, manipulační plocha,
o výměře 60 m2, pozemku parcelní číslo 1641/7, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 40 m 2, pozemku
parcelní číslo 277, orná půda a o výměře 1267 m2 a pozemku parcelní číslo 282, ostatní plocha, neplodná půda, o
výměře 1143 m2, vše v katastrálním území Běleč u Mladé Vožice, ve vlastnictví obce, za pozemek parcelní číslo
427/15, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 223 m2, pozemek parcelní číslo 1065/4, ostatní plocha, zeleň,
o výměře 702 m2,  pozemek parcelní číslo 1193/2, orná půda, o výměře 20 m2,  pozemek parcelní číslo 1284/40,
trvalý travní porost, o výměře 60 m2, pozemek parcelní číslo 1699/50, ostatní plocha, silnice, o výměře 102 m2,
pozemek parcelní číslo 1699/54, ostatní plocha, silnice, o výměře 132 m2, pozemek parcelní číslo 1699/69, ostatní
plocha, silnice, o výměře 899 m2, pozemek parcelní číslo 1699/72, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
317 m2, část pozemku parcelní číslo 1091/10 (nově pozemek 1091/12), orná půda, o výměře 15 m 2, část pozemku
parcelní číslo 1171/2 (nově pozemek 1171/3), orná půda, o výměře 478 m2, část pozemku parcelní číslo 1179/3 (nově
pozemek 1179/47), orná půda, o výměře 55 m2, část pozemku parcelní číslo 1179/11 (nově pozemek 1179/49), orná
půda, o výměře 16 m2, část pozemku parcelní číslo 1179/14 (nově pozemek 1179/52), orná půda, o výměře 60 m 2,
část pozemku parcelní číslo 1179/17 (nově pozemek 1179/55), orná půda, o výměře 105 m2, část pozemku parcelní
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číslo 1699/62 (nově pozemek 1699/62), ostatní plocha, silnice, o výměře 136 m 2, podíl na pozemku parcelní číslo
427/16 (podíl 1/18), ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 31 m2, vše v katastrálním území Běleč u Mladé
Vožice,  a  pozemek parcelní  číslo  332,  ostatní  plocha,  neplodná půda, o výměře 329 m2,  v katastrálním území
Mladá Vožice, ve vlastnictví Agrospol Mladá Vožice a.s., se sídlem Mladá Vožice, Dubina 550, vše v souladu s
geometrickými plány pro rozdělení pozemku č. pl. 236-82/2015, 243-15/2016 a 245-52/2016, s tím, že obec uhradí
daň z nabytí nemovitých věcí a poplatky spojené s převodem.

6) Napojení na kanalizaci

Barbora Vokatá, majitelka domu čp. 17 ve Bzové požádala obec o povolení napojení dešťové kanalizace a domovní ČOV
na obecní kanalizaci.

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

Usnesením 80/2016
zastupitelstvo povoluje napojení domovní ČOV a vypouštění odpadních vod do kanalizace pro Barboru Vokatou,
majitelku domu č.p. 17 ve Bzové.

6) Diskuse a dotazy občanů

V rámci diskuse se řešil uhnilý sloup CETINu před č.p. 10 ve Bzové.  K bodu nebyla vedena další diskuse a nebylo
přijato žádné usnesení.

Zasedání bylo ukončeno ve 20:15.
Zápis byl vyhotoven 22. září 2016.

........................................
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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