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Zápis
z 30. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,
konaného ve čtvrtek 30. března 2017 od 19:30 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Přítomni Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Tomáš Kubále, Zdeněk Kubále, Hana Rychlá Stanislav Šmejkal, neomluven Josef
Bartůněk.
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta Stanislav Šmejkal (dále „předsedající“) v 19:38 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 24. do 30. března 2017.

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 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením 10/2017
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. Marcel Fiala
navrhl  doplnit  program o  bod 8)  Zprávy Finančního  výboru.  Před  hlasováním dal  předsedající  možnost  vyjádřit  se
přítomným občanům.

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

Usnesením 11/2017
zastupitelstvo schvaluje program 30. zasedání zastupitelstva obce Běleč.
  1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2) Schválení programu
  3) Žádosti o dary
  4) Rozpočtová opatření
  5) Rozdělení příspěvků na kulturní a sportovní akce v roce 2017
  6) Majetkové dispozice – nákupy a směny pozemků
  7) Řešení sporů prostřednictvím Policie ČR
  8) Zprávy finančního výboru
  9) Diskuse a dotazy občanů

3) Žádosti o dary

Spolek Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s. požádal obec o dar na zřízení nového Babyboxu v Jindřichově Hradci.
Obec Běleč přispěla v minulosti na zřízení babyboxu v Táboře, ten byl nedávno využit, šlo o 150té dítě odložené do
systému babyboxů. Zastupitelé nesouhlasí v poskytnutím příspěvku na místě nesouvisející zařízení. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 12/2017
zastupitelstvo zamítá poskytnutí daru spolku Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s.
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Spolek Centrum LADA, z.s. požádal obec o podporu sociální služby centra LADA v Pacově Obec Běleč přispívá na
zařízení, která využívají naši občané. Zastupitelé nesouhlasí v poskytnutím příspěvku. Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 13/2017
zastupitelstvo zamítá poskytnutí příspěvku spolku Centrum LADA, z.s.

4) Rozpočtová opatření

Starosta připravil v rámci své kompetence rozpočtové opatření 1/2017 a úpravu schváleného rozpočtu. Jedná se o zvýšení
příjmů a výdajů o 6 000 Kč na zboží k prodeji, úpravu daňových příjmů v souvislosti s vratkou dotace na volby (12  180
Kč)  a  rozdělení  výdajů  u lesů  a  kanceláře  v souvislosti  s  úpravou metody účtování  poradenských služeb  a  údržby
software.  Celkem  jsou  přesuny  30 380 Kč.  Protože  musí  být  od  února  2017 zveřejňována  rozpočtová  opatření
samostatně, nebudou nadále součástí textu zápisu, jsou zveřejňována samostatně na úřední desce a elektronické úřední
desce. V případě úpravy schváleného rozpočtu byla přečíslována položka 1354 na 1382 ve výši 10 000 Kč. Jedná se o
nové účtování podílu na příjmu z hazardu. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 14/2017
zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření 1/2017 –  zvýšení a snížení příjmů o 6 000 Kč, zvýšení a snížení
výdajů o 12 180 Kč, změny ve výdajích v rámci paragrafů ve výši 30 380 Kč a úpravu schváleného rozpočtu.

Starosta připravil rozpočtové opatření 2/2017. Rozpočtové opatření řeší zvýšení daňových příjmů o 130 040 Kč, zvýšení
dotace na státní správu o 2 800 Kč, příjmů z vodného o 340 Kč a snížení příjmů z daně z příjmu za obec o 63 180 Kč.
Příjmy i  výdaje  budou zvýšeny o 30 000 Kč ve věci  vyřízení  prověřování  kácení  ČIŽP.   Výdaje  budou zvýšeny v
paragrafu Kultura, kde bude uvolněno 60 000 Kč na setkání rodáků a 10 000 Kč na opravu traktoru ve Bzové, dalších
10 000 Kč bude přesunuto ze služeb. Celkové náklady na výměnu převodovky budou do 35 000 Kč. Poslední úpravou je
přesun daně za obec ve výši 280 820 Kč z položky 5362 na položku 5365 podle metodiky z roku 2016. Celkově budou
příjmy i výdaje zvýšeny o 100 000 Kč. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 15/2017
zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 2/2017 – zvýšení příjmů o 163 180 Kč, snížení příjmů o 63 180 Kč,
zvýšení výdajů o 100 000 Kč, změny ve výdajích v rámci paragrafů ve výši 290 820 Kč.

5) Rozdělení příspěvků na kulturní a sportovní akce v roce 2017

Zastupitelé připravili návrh na rozdělení prostředků na kulturní a sportovní akce takto:

Turnaj ve stolním tenise Běleč 5 000 Kč Mikulášská obchůzka Běleč 1 000 Kč
Babský bál Bzová 4 000 Kč Mikulášská obchůzka Bzová 1 000 Kč
Mezinárodní den žen 7 000 Kč Vánoční besídka 2 000 Kč
Den matek 4 000 Kč Zájezd pro děti 15 000 Kč
Stavění máje Běleč 2 000 Kč Zájezd pro dospělé 15 000 Kč
Stavění máje Bzová 2 000 Kč Turnaj ve stolním tenise Běleč 5 000 Kč
Dětský karneval 4 000 Kč Nohejbalový turnaj Bzová 5 000 Kč
Pouťová zábava + pouť v Bělči 5 000 Kč Maškarní bál Bzová 2 000 Kč
Malování na asfalt 2 000 Kč Rozsvěcení stromečku Běleč 1 000 Kč
Dětský den Bzová 2 000 Kč Rozsvěcení stromečku Bzová 1 000 Kč
Drakiáda 2 000 Kč Setkání rodáků 2017 60 000 Kč
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Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením 16/2017
zastupitelstvo schvaluje rozdělení prostředků na kulturní a sportovní akce v celkové výši 147 000 Kč. Každou akci
bude  mít  na  starosti  jedna  zodpovědná  osoba,  výdaje  rozdělí  zvlášť  na  ceny  do  soutěží,  materiál,  služby  a
občerstvení a doklady k proplacení opatří soupiskou a sepíše článek o akci do zpravodaje.

6) Majetkové dispozice – nákupy a směny pozemků

Starosta navrhuje schválit kupní smlouvu s Jaroslavou Slabou na nákup pozemků pod komunikací na Šelmberku. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 17/2017
zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na nemovitou věc s Jaroslavou Slabou, bytem Mladá Vožice, Táborská
574, kde Jaroslava Slabá převádí na Obec Běleč vlastnické právo k nově vzniklé parc. č. 1726, ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 398 m2, vydělené z parc. č. 445, katastrální území Běleč u Mladé Vožice za cenu
11 940 Kč.

Starosta navrhuje schválit  kupní smlouvu s Janou Jindrovou na nákup pozemků u komunikace Běleč – Bzová. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 18/2017
zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na nemovitou věc s Janou Jindrovou, bytem Praha 4 Libuš, Mirotická
771/4,  kde  Jana  Jindrová  převádí  na  Obec  Běleč  vlastnické  právo k nově  vzniklé  parc.  č.  545/2,  orná  půda,
o výměře 32 m2, vydělené z parc. č. 545, katastrální území Běleč u Mladé Vožice za cenu 750 Kč.

Starosta navrhuje schválit směnnou smlouvu s Anežkou Maťhovou na směnu pozemků pod komunikací Běleč – Šelmberk
a pod komunikací Běleč – Staniměřice. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 19/2017
zastupitelstvo  schvaluje  směnnou smlouvu s  Anežkou Maťhovou,  bytem Běleč  8,  kde  Obec  Běleč  převádí  na
Anežku Maťhovou vlastnické právo k parc. č. 149, orná půda, o výměře 2180 m2, o Anežka Maťhová převádí na
Obec  Běleč vlastnické  právo k parc.  č.  427/18,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o  výměře 503 m2,  k  nově
vzniklé parc. č. 1362/64, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 46 m2, vydělené z parc. č. 1362/64, k parc. č. 1362/66,
ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře 204 m2,  k  nově vzniklé  parc.  č.  1362/86,  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace, o výměře 104 m2, vydělené z parc. č. 1362/64, k parc. č. 1404/2, trvalý travní porost, o výměře 11 m2,
k nově vzniklé parc. č. 1404/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 208 m2, vydělené z parc. č. 1404/1, k
nově vzniklé parc. č. 1406/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 20 m2, a vydělené z parc. č. 1406/2,  k
nově vzniklé parc. č. 1406/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 62 m2, vydělené z parc. č. 1406/1, k nově
vzniklé parc. č. 1626/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 120 m2, vydělené z parc. č. 1626/1, a k podílu
1/18 na parc. č. 427/16, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 31 m2, vše katastrální území Běleč u Mladé
Vožice; zastupitelstvo ruší usnesení 110/2016.

Ing. Monika Halaburtová zaslala obci žádost o odkoupení předzahrádky před č.p. 32 v Bělči jako odpověď na žádost
obce o směnu pozemků kolem požární nádrže. Zastupitelé v rámci diskuse nesouhlasí s odprodejem předzahrádky, trvají
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na směně za pozemek u požární nádrže nebo aspoň jeho části. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
přítomným občanům.

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

Usnesením 20/2017
zastupitelstvo zamítá žádost Ing. Moniky Halaburtové na odkoupení pozemku parcelní číslo 1284/68.

7) Řešení sporů prostřednictvím Policie ČR

Vzhledem k tomu, že nejsou přítomny všechny osoby, o kterých se bude jednat, bod se odkládá na další zasedání.

8) Zprávy finančního výboru

Marcel Fiala přednesl zprávy finančního výboru z kontrol ze dne 6. června 2016, 8. listopadu 2016 a 22. března 2017. Na
jednotlivých zasedáních byla kontrolována období od června do prosince 2015, od ledna do června 2016 a od července
2016 do 22. března 2017.  Kontroly neshledaly žádné nesrovnalosti v kontrolovaných dokladech. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 21/2017
zastupitelstvo bere na vědomí zprávy finančního výboru ze dne 6. června 2016, 8. listopadu 2016 a 22. března
2017.

9) Diskuse a dotazy občanů

Proběhla diskuse ohledně kácení lip na střelnici ve Bzové, na lípy se již více než rok nevztahuje zákaz kácení, malá lípa
je ve špatném stavu a vyhnívá, na velké lípě se rozšiřuje rána po blesku, k dnešnímu dni má cca 250 x 40 cm. Lípy budou
pokáceny do poloviny dubna, aby nestačili zahnízdit ptáci. Dřevo bude zpracováno pro topení v klubovně ve Bzové.

Proběhla diskuse o hledání nových pracovníků pro práci s křovinořezem. Bude zveřejněna nabídka na nástěnkách obce.

Starosta zajistí opravu zvonění na kapličce ve Bzové.

Zasedání bylo ukončeno ve 20:27.
Zápis byl vyhotoven 30. března 2017.

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