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Zápis
z 26. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,

konaného ve čtvrtek 24. listopadu 2016 od 19:30 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Přítomni Josef Bartůněk, Hana Rychlá (přišla v průběhu projednávání 2. bodu), Stanislav Šmejkal, Jaroslav Čech, Tomáš
Kubále, omluven Marcel Fiala, Zdeněk Kubále.

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta Stanislav Šmejkal (dále „předsedající“) v 19:35 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 18. do 24. listopadu 2016.

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Předsedající navrhl určit  ověřovateli  zápisu Tomáše Kubáleho a Jaroslava Čecha 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 94/2016
zastupitelstvo  určuje  ověřovateli  zápisu  Tomáše  Kubáleho  a  Jaroslava  Čecha  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. Během projednávání přišla Hana Rychlá. Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 95/2016
zastupitelstvo schvaluje program 26. zasedání zastupitelstva obce Běleč.
  1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2) Schválení programu
  3) Rozpočtová opatření
  4) Majetkové dispozice – nákupy a směny pozemků
  5) Diskuse a dotazy občanů

3) Rozpočtová opatření

Starosta připravil rozpočtové opatření 13/2016. Jedná se v oblasti příjmů o přesunutí dotace 1 000 000 Kč z investic na
neinvestice, navýšení příjmů z prodeje pozemků o 15 000 Kč, příjmů z dotace na odbornou přípravu hasičů o 2 800 Kč a
snížení dotace na projektovou přípravu zastávky Bzová o 15 000 Kč (přesun do roku 2017).

V oblasti  výdajů se navýší prostředky na sazenice do lesa o 11 900 Kč, opravu komunikace na Šelmberku (stavební
dozor) o 19 090 Kč, nákup pozemků o 17 910 Kč, dále navýšení na energie a služby pro klubovnu Bzová o 6 200 Kč a
materiálu pro hasiče z dotace o 2 800 Kč. Použijí se na to nevyčerpané prostředky z různých položek rozpočtu. V rámci
paragrafů budou přesunuty drobné prostředky v objemu 2 200 Kč.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
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Paragraf Položka Zvýšení příjmů celkem + 1 017 800,00 Kč
4116 Přijaté transfery Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu + 1 002 800,00 Kč

3639 3111 Komunální služby Příjmy z prodeje pozemků + 15 000,00 Kč

Paragraf Položka Snížení příjmů celkem - 1 015 000,00 Kč
4216 Přijaté transfery Investiční dotace ze státního rozpočtu - 1 000 000,00 Kč
4222 Přijaté transfery Investiční dotace od krajů - 15 000,00 Kč

Paragraf Položka Zvýšení výdajů celkem + 57 900,00 Kč
1032 5139 Lesy Materiál + 11 900,00 Kč
2212 5171 Komunikace Opravy a udržování + 19 090,00 Kč
2212 6130 Komunikace Nákup pozemků + 17 910,00 Kč
3429 5154 Zájmové Elektrická energie + 3 000,00 Kč
3429 5169 Zájmové Služby + 3 200,00 Kč
5512 5139 Požární ochrana Materiál + 2 800,00 Kč

Paragraf Položka Snížení výdajů celkem - 55 100,00 Kč
2219 6121 Cyklostezky Budovy, stavby - 10 000,00 Kč
2321 5169 Odpadní vody Služby - 9 400,00 Kč
2321 5179 Odpadní vody Ostatní nákupy - 17 500,00 Kč
3319 5139 Kronika Materiál - 4 200,00 Kč
3392 5222 Kultura Příspěvky spolkům - 2 200,00 Kč
3399 5492 Záležitosti kultury Dary obyvatelstvu – příspěvky - 3 900,00 Kč
3631 5154 Osvětlení Elektrická energie - 1 700,00 Kč
3721 5169 Nebezpečný odpad Služby - 6 200,00 Kč

Paragraf Položka Změny ve výdajích v rámci paragrafů + 0,00 Kč
2212 5169 Komunikace Služby - 480,00 Kč
2212 6121 Komunikace Budovy, stavby - 520,00 Kč
2212 6130 Komunikace Nákup pozemků + 1 000,00 Kč
3392 5169 Kultura Služby + 70,00 Kč
3392 5222 Kultura Příspěvky spolkům - 70,00 Kč
3419 5169 Sport Služby + 1 000,00 Kč
3419 5171 Sport Opravy a udržování - 1 000,00 Kč

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

Usnesením 96/2016
zastupitelstvo  schvaluje rozpočtové  opatření  13/2016 –  zvýšení  příjmů  o  1 017 800 Kč,  snížení  příjmů  o
1 015 000 Kč, zvýšení výdajů o 57 900 Kč, snížení výdajů o 55 100 Kč a změny ve výdajích v rámci paragrafů ve
výši 2 070 Kč.

4) Majetkové dispozice – nákupy a směny pozemků

Starosta  navrhuje  schválit  směnnou  smlouvu  s  Josefem  Neradem  a  Marií  Neradovou  na  směnu  pozemků.  Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 97/2016
zastupitelstvo schvaluje směnnou smlouvu, kde Obec Běleč převádí na Marii Neradovou, Bzová 11, (podíl 5/6) a
Josefa Nerada, Bzová 28, (podíl 1/6) vlastnické právo k parcele parc. č. 981/1, orná půda, o výměře 504 m2, a
Marie Neradová a Josef Nerad převádí na Obec Běleč vlastnické právo k parcele parc. č. 1699/5, ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 133 m2, k parcele parc. č. 1699/41, ostatní plocha, silnice, o výměře 83 m2, k nově
vzniklé parcele parc. č. 544/2, orná půda, o výměře 44 m2, vydělené z parcely parc. č. 544, a k nově vzniklé parcele
parc. č. 1184/3, orná půda, o výměře 79 m2, vydělené z parcely parc. č. 1184/1, vše katastrální území Běleč u Mladé
Vožice.
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Starosta  navrhuje  schválit  směnnou  smlouvu  s  Miroslavem Svatkem a  Marií  Svatkovou  na  směnu  pozemků.  Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 98/2016
zastupitelstvo schvaluje směnnou smlouvu, kde Obec Běleč převádí na Miroslava Svatka, Bzová 3, (podíl 1/2) a
Marii Svatkovou, Bzová 3, (podíl 1/2) vlastnické právo k parcele parc. č. 1106/1, trvalý travní porost, o výměře
1293 m2, a Miroslav Svatek a Marie Svatková převádí na Obec Běleč vlastnické právo k nově vzniklé parcele parc.
č. 929/3, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 47 m2, vydělené z parcely parc. č. 929/2, k nově vzniklé parcele
parc. č. 930/4, orná půda, o výměře 115 m2, vydělené z parcely parc. č. 930/1, k nově vzniklé parcele parc. č. 932/4,
zahrada, o výměře 87 m2,  vydělené z parcely parc. č. 932/1, k nově vzniklé parcele parc. č. 1189/2, orná půda,
o výměře 172 m2, vydělené z parcely parc. č. 1189, k parcele parc. č. 1699/58, ostatní plocha, silnice, o výměře
97 m2, k parcele parc. č. 1699/59, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 99 m2, vše katastrální území Běleč
u Mladé Vožice.

Starosta navrhuje schválit  směnnou smlouvu s Janou Fialovou na směnu pozemků. Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 99/2016
zastupitelstvo schvaluje směnnou smlouvu, kde Obec Běleč převádí na Janu Fialovou, Běleč 38, vlastnické právo
k parcele parc. č. 981/2, trvalý travní porost, o výměře 339 m2, k nově vzniklé parcele parc. č. 1284/72, ostatní
plocha, jiná plocha, o výměře 2 m2, vydělené z parcely 1284/2, a k nově vzniklé parcele parc. č. 1635/46, ostatní
plocha,  jiná  plocha,  o  výměře  49 m2,  vydělené  z  parcely  1635/11,  a  Jana  Fialová  převádí  na  Obec  Běleč
spoluvlastnické právo s podílem 1/18 k parcele parc.  č.  427/16,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře
31 m2, a vlastnické právo k nově vzniklé parcele parc. č. 1179/50, orná půda, o výměře 53 m2, vydělené z parcely
1179/12, k nově vzniklé parcele parc. č. 1284/71, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1 m2, vydělené z parcely
1284/35, a k parcele parc. č. 1699/53, ostatní plocha, silnice, o výměře 150 m2, vše katastrální území Běleč u Mladé
Vožice.

Starosta navrhuje schválit směnnou smlouvu s Marcelem Fialou a Janou Fialovou na směnu pozemků. Před hlasováním
dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 100/2016
zastupitelstvo schvaluje směnnou smlouvu, kde Obec Běleč převádí na Marcela Fialu, Běleč 38, (podíl 1/2) a Janu
Fialovou, Běleč 38, (podíl 1/2) vlastnické právo k parcele parc. č. 981/3, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře
72 m2,  k parcele  parc.  č.  1699/18,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o  výměře  941 m2,  a  k parcele  parc.  č.
1699/19, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 194 m2, a Marcel Fiala a Jana Fialová převádí na Obec
Běleč vlastnické právo k parcele parc. č. 929/1, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 229 m2, a k nově vzniklé
parcele parc. č. 930/3, orná půda, o výměře 492 m2, vydělené z parcely parc. č. 930/2, vše katastrální území Běleč u
Mladé Vožice.
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Starosta navrhuje  schválit  záměr směny pozemků pro pozemky vhodné ke směně. Před hlasováním dal  předsedající
možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 101/2016
zastupitelstvo schvaluje záměr směnit pozemek parc. č. 1065/4, ostatní plocha, zeleň, o výměře 702 m2, pozemek
parc.  č.  1284/40,  trvalý  travní  porost,  o  výměře  60 m2,  část  pozemku parc.  č.  1657/6,  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace, o výměře 165 m2, část pozemku parc. č. 1205/1, orná půda, o výměře 2760 m2, část pozemku parc. č.
1356/7,  trvalý travní  porost,  o výměře 3115 m2,  část  pozemku parc.  č.  1314/2,  trvalý travní  porost,  o  výměře
444 m2, části pozemku parc. č. 1699/69, ostatní plocha, silnice, o výměře 320 a 32 m2, vše v katastrálním území
Běleč u Mladé Vožice.

5) Diskuse a dotazy občanů

Josef Bartůněk žádá uvést louku pod Bažantnicí po těžbě do původního stavu.

Zasedání bylo ukončeno ve 19:57.
Zápis byl vyhotoven 24. listopadu 2016.

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

starosta, zapisovatel

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

ověřovatel zápisu

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

ověřovatel zápisu

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

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