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Zápis
z 31. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,
konaného ve čtvrtek 1. června 2017 od 19:30 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Přítomni Josef Bartůněk, Jaroslav Čech (přišel v průběhu projednávání 4. bodu), Marcel Fiala, Tomáš Kubále, Hana
Rychlá Stanislav Šmejkal, omluven Zdeněk Kubále.

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta Stanislav Šmejkal (dále „předsedající“) v 19:37 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 26. května do 1. června 2017.

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 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 22/2017
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. Starosta navrhl
přejmenovat bod 7 „Rozpočtové opatření 4/2017“ obecně na „Rozpočtová opatření“. Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 23/2017
zastupitelstvo schvaluje program 31. zasedání zastupitelstva obce Běleč.
  1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2) Schválení programu
  3) Účetní závěrka za rok 2016
  4) Závěrečný účet za rok 2016
  5) Zpráva o hospodaření obce k 31. březnu 2017
  6) Zpráva o hospodaření v obecních lesích k 31. březnu 2017
  7) Rozpočtové opatření 4/2017
  8) Žádosti o dary
  9) Opravy komunikací
10) Majetkové dispozice – nákupy a směny pozemků
11) Řešení sporů prostřednictvím Policie ČR
12) Diskuse a dotazy občanů

3) Účetní závěrka za rok 2016

Starosta předložil ke schválení účetní závěrku za rok 2016. Celkové příjmy činily 11  184 532,51 Kč, celkové výdaje
12 542 820,39  Kč,  v  tom je  započteno 1 908 258,79  Kč  převodů  mezi  účty.  Objem aktiv a  pasiv  je  34 235 596,65
Kč31 165 184,23  Kč,  proti  roku  2015  se  zvýšily  o  cca  3,07  mil.  Kč.  Zůstatek  na  účtech  obce  k  31.12.2016  činil
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137 491,03 Kč. Výnosy obce byly 6 828 902,75 Kč, náklady 6 195 512,33 Kč, zisk činil  633 390,42. Účetní závěrka
poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky Obce Běleč.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením 24/2017
zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce sestavenou k 31. 12. 2016.

4) Závěrečný účet za rok 2016

Starosta předložil ke schválení závěrečný účet za rok 2016. Tento byl vyvěšen na úřední desce od 16. května 2017. Obec
Běleč čerpala dotace v celkové výši 3 682 282 Kč, z toho největší na obnovu mostu pod Šelmberkem (2 253 274 Kč), na
opravu  místní  komunikace  4c  Šelmberk  (1 000 000 Kč)  a  na  opravu  zasedací  místnosti  (200 000  Kč).  Obec  Běleč
poskytla dotace a dary v celkové výši 51 580 Kč.

Závěr z přezkoumání, které bylo provedeno 25. dubna 2017:
Při  přezkoumání  hospodaření  obce  za  rok  2016  podle  §  2  a  §  3  zákona  č.  420/2004 Sb.  nebyly zjištěny chyby a
nedostatky. Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na
hospodaření územního celku v budoucnosti.

Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,71 %, obec
nemá závazky, obec nemá zastavený majetek.

Během projednávání přišel Jaroslav Čech. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením 25/2017
zastupitelstvo projednalo Závěrečný účet Obce Běleč a souhlasí s celoročním hospodařením obce bez výhrad.

5) Zpráva o hospodaření obce k 31. březnu 2017

Starosta připravil zprávu o hospodaření obce za první čtvrtletí. Daňové příjmy byly naplněny z 29%, příjmy z dotací z
20%, příjmy z lesů z 9%, vše odpovídá předpokladům. 75% poplatníků zaplatilo místní poplatky včas, ostatní termín
nedodrželi,  jde převážně o stále stejné osoby.  Výdaje byly naplněny z 16,5%, nejvíce finanční vypořádání  ze 100%
(vratka volby), komunální rozvoj z 99,7% (platby mikroregionu a Sdružení místních samospráv) a místní správa z 50%,
kde velkou část činí roční platby za software a záloha v pokladně, ostatní nejsou vyčerpány ani z 25%. Před hlasováním
dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

paragraf schválený upravený skutečnost plnění
DP Daňové příjmy 3 000 000 3 060 860 892 236,20 29,15%
MP Místní poplatky 30 000 30 000 22 700,00 75,67%
PT Přijaté transfery 70 000 72 800 14 450,00 19,85%

1032 Pěstební činnost 1 550 000 1 550 000 137 493,00 8,87%
1069 Pronájmy pozemků 240 000 240 000 1 880,00 0,78%
2310 Pitná voda 36 400 36 740 2 496,00 6,79%
3313 Kino 15 000 15 000 0,00 0,00%
3725 Separovaný odpad 15 000 15 000 0,00 0,00%
3745 Prostranství 0 30 000 5 000,00 16,67%
6171 Místní správa 0 6 000 0,00 0,00%
6402 Finanční vypořádání 43 600 43 600 43 600,00 100,00%

Příjmy celkem 5 000 000 5 100 000 1 119 855,20 21,96%
FI Financování 0 0 -278 216,70 100,00%
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1032 Produkční činnosti 600 000 600 000 134 246,24 22,37%
1069 Pronájmy pozemků 3 000 3 000 0,00 0,00%
2212 Místní komunikace 280 000 280 000 50 250,00 17,95%
2219 Cyklostezky 60 000 60 000 0,00 0,00%
2310 Pitná voda 280 000 280 000 28 025,13 10,01%
2321 Odpadní vody 100 000 100 000 0,00 0,00%
3313 Kino 20 000 20 000 0,00 0,00%
3316 Zpravodaj 10 000 10 000 0,00 0,00%
3319 Kronika 10 000 10 000 0,00 0,00%
3392 Kultura 100 000 160 000 7 649,12 4,78%
3399 Záležitosti kultury 30 000 30 000 4 530,00 15,10%
3419 Tělovýchovná činnost 50 000 50 000 4 709,00 9,42%
3421 Volný čas mládeže 48 000 48 000 9 367,00 19,51%
3429 Zájmová činnost 230 000 230 000 14 400,00 6,26%
3631 Veřejné osvětlení 80 000 80 000 7 200,00 9,00%
3635 Územní plánování 50 000 50 000 0,00 0,00%
3636 Územní rozvoj 46 800 46 800 0,00 0,00%
3639 Komunální rozvoj 5 200 5 200 5 184,00 99,69%
3721 Nebezpečný odpad 10 000 10 000 0,00 0,00%
3722 Komunální odpad 100 000 100 000 0,00 0,00%
3725 Separovaný odpad 15 000 15 000 3 463,00 23,09%
3744 Protipožární ochrana 250 000 250 000 0,00 0,00%
3745 Péče o vzhled obcí 150 000 190 000 31 414,30 16,53%
4356 Denní stacionáře 18 000 18 000 0,00 0,00%
5512 Požární ochrana 350 000 350 000 2 779,00 0,79%
6112 Zastupitelstvo 627 000 627 000 156 546,00 24,97%
6171 Místní správa 180 000 186 000 93 420,31 50,23%
6310 Peněžní ústavy 6 000 6 000 1 389,40 23,16%
6399 Finanční operace 500 000 487 820 280 886,00 57,58%
6402 Finanční vypořádání 0 6 180 6 180,00 100,00%
6409 Ostatní činnosti 791 000 791 000 0,00 0,00%

Výdaje celkem 5 000 000 5 100 000 841 638,50 16,50%

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením 26/2017
zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 31. březnu 2017.

6) Zpráva o hospodaření v obecních lesích k 31. březnu 2017

Starosta připravil zprávu o hospodaření v obecních lesích za první čtvrtletí 2017. Vytěženo bylo 201 m3 dřeva, prodáno i
s loňskými zásobami 232 m3. Pěstební práce byly prováděny v malém rozsahu.

1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Celkem

Prodej dřeva 232 m3 232 m3
Těžba 201 m3 201 m3
Přiblížení 201 m3 201 m3

Tržba za dřevo 341 083 Kč 341 083 Kč

Těžba, přiblížení a sortimentace 70 034 Kč 70 034 Kč
Pěstební činnosti 1 872 Kč 1 872 Kč
Odborný lesní hospodář 15 044 Kč 15 044 Kč

Výnosy celkem 341 083 Kč 341 083 Kč
Náklady celkem 86 950 Kč 86 950 Kč

Hospodářský výsledek 254 133 Kč 254 133 Kč

Strana 3/7



Obec Běleč 391 43 Běleč 22
IČ 00582506

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

tel. 381214530
IDDS 7wjajvb

Před  hlasováním dal  předsedající  možnost  vyjádřit  se  přítomným občanům.  Jitka  Váchová  obvinila  vedení  obce  z
rabování lesů a nevysazování nových. Starosta odmítl obvinění Jitky Váchové, do 31.3.2017 byly provedeny těžby v
objemu 54% povolených těžeb na období 2011-2020. Obec vysázela v roce 2011 všechny holiny po minulém správci
(více než 2 ha), vysázela všechny holiny z let 2011-2016 a vysázela nový les s plochou 0,8 ha pod vodárnou Bzová.
Poznámka zapisovatele: Od 1.1.2011 do 31.5.2017 bylo v obecních lesích vysázeno 41 663 stromků.

Jitka  Váchová  a  Josef  Bartůněk  kritizovali  rozježděnou  louku  za  rybníkem  Bažantnice.  Starosta  si  louku  dojede
prohlédnout.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením 27/2017
zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích k 31. březnu 2017.

7) Rozpočtová opatření

Starosta připravil v rámci své kompetence rozpočtové opatření 3/2017. Jedná se o zvýšení příjmů a výdajů o 6  000 Kč na
zboží k prodeji, a přesun 2 000 Kč ze služeb na opravy u prostranství. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit
se přítomným občanům.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením 28/2017
zastupitelstvo  bere  na vědomí rozpočtové  opatření  3/2017 –   zvýšení  příjmů a  výdajů o  6 000 Kč,  změny  ve
výdajích v rámci paragrafů ve výši 2 000 Kč.

Starosta připravil rozpočtové opatření 4/2017. Rozpočtové opatření řeší zvýšení daňových příjmů o 38 000 Kč, přijetí
dotace na územní plán (zvýšení položky 4222 o 68 592 Kč) a vyrovnání příjmů v celkové výši 2  408 Kč. Výdaje byly
navýšeny o 50 000 Kč na věcný dar a o 59 000 Kč rezerva rozpočtu. V paragrafu Lesy bylo přesunuto 50 000 Kč z
odměn na služby a v paragrafu komunikace 10 000 Kč na služby a 15 000 Kč na daň z nabytí nemovitých věcí.  Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením 29/2017
zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 4/2017 – zvýšení příjmů a výdajů o 109 000 Kč, změny ve výdajích
v rámci paragrafů ve výši 75 000 Kč.

Starosta navrhuje schválit poskytnutí věcného daru Sboru dobrovolných hasičů Běleč v ceně do 50  000 Kč k příležitosti
95 let výročí od založení sboru. Jde o vyšívaný prapor se znakem SDH Běleč. Před hlasováním dal předsedající možnost
vyjádřit se přítomným občanům. Starosta upozornil na střet zájmů starosty podle zákona o střetu zájmů a střet zájmů
dalších 4 zastupitelů podle zákona o obcích, protože jsou členy Sboru dobrovolných hasičů Běleč.

Hlasování: pro 5, proti 1, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením 30/2017
zastupitelstvo schvaluje poskytnutí věcného daru spolku SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Běleč v ceně do
50 000 Kč.

8) Žádosti o dary

Spolek Linka bezpečí, z.s. požádal obec o podporu ve výši 2 000 Kč na provoz linky bezpečí. Obec Běleč již v minulosti
na provoz linky bezpečí přispěla. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
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Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením 31/2017
zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru spolku Linka bezpečí, z.s., IČ 61383198, ve výši 2 000 Kč.

Spolek MAS Krajina srdce, z.s. požádal obec o příspěvek ve výši 4 000 Kč na činnost MAS. Starosta navrhl zamítnout
žádost o příspěvek. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením 32/2017
zastupitelstvo zamítá poskytnutí příspěvku spolku MAS Krajina srdce, z.s.

9) Opravy komunikací

Starosta  informoval  o  přípravě  oprav  komunikací.  Probíhá  příprava  stavebního  řízení  na  opravu  komunikace  v
Souhradech, opravu komunikací metodou ITHR provede firma Pavel Kratochvíl. K bodu nebylo přijato žádné usnesení.

10) Majetkové dispozice – nákupy a směny pozemků

Starosta navrhuje schválit směnnou smlouvu s manželi Svatkovými na směnu pozemků pod komunikací Běleč – Bzová.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 33/2017
zastupitelstvo schvaluje směnnou smlouvu se Zdeňkem Svatkem a Marií Svatkovou, bytem Bzová 4 , kde  Obec
Běleč převádí na na Zdeňka Svatka (podíl 1/2) a Marii Svatkovou (podíl 1/2) vlastnické právo k nově vzniklé parc.
č. 1643/13, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 51 m2, a k nově vzniklé parc. č. 1643/14, ostatní plocha, jiná
plocha, o výměře 147 m2, vše vydělené z parc. č. 1643/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše katastrální území
Běleč u Mladé Vožice, a Zdeněk Svatek a Marie Svatková převádí na Obec Běleč vlastnické právo k parc. č.
1699/70, ostatní plocha, silnice, o výměře 317 m2, katastrální území Běleč u Mladé Vožice.

Starosta navrhuje schválit směnnou smlouvu s Jaroslavem Čechem na směnu pozemků pod komunikací Běleč – Šelmberk
a pod komunikací  Běleč – Staniměřice.  Před hlasováním dal  předsedající  možnost  vyjádřit  se přítomným občanům.
Starosta upozornil na střet zájmů Jaroslava Čecha podle zákona o obcích.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 2.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením 34/2017
zastupitelstvo schvaluje směnnou smlouvu s Jaroslavem Čechem, bytem Běleč 11,  kde  Obec Běleč převádí na
Jaroslava Čecha vlastnické právo k parc.  č.  1356/2,  orná půda,  o  výměře 1143 m2,  a  k nově vzniklé  parc.  č.
1356/13, orná půda, o výměře 700 m2, vydělené z parc. č. 1356/1, orná půda, vše katastrální území Běleč u Mladé
Vožice, a Jaroslav Čech převádí na Obec Běleč vlastnické právo k parc. č. 357/2, trvalý travní porost, o výměře
38 m2, k parc. č. 427/23, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 238 m2, k parc. č. 1349/22, vodní plocha,
koryto vodního toku umělé, o výměře 259 m2, k nově vzniklé parc. č. 1352/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, o
výměře 26 m2, vydělené z parc. č. 1352/1, trvalý travní porost, o výměře 1118 m2, k nově vzniklé parc. č. 1352/2,
trvalý travní porost, o výměře 41 m2, vydělené z parc. č. 1352/2, trvalý travní porost, o výměře 115 m2, k nově
vzniklé parc. č. 1352/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 74 m2,  vydělené z parc. č.  1352/2, trvalý
travní porost, o výměře 115 m2, k parc. č. 1352/3, ostatní plocha, zeleň, o výměře 291 m2, k parc. č. 1352/4, trvalý
travní porost, o výměře 68 m2, a k nově vzniklé parc. č. 1362/82, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
212 m2, vydělené z parc. č. 1362/60, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 271 m2, vše katastrální území
Běleč u Mladé Vožice.
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Starosta navrhuje schválit směnnou smlouvu s manželi Schormovými na směnu pozemků pod komunikací Běleč – Bzová.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením 35/2017
zastupitelstvo  schvaluje  směnnou  smlouvu s  PhDr.  Oswaldem Schormem a  Mgr.  Jitkou  Schormovou,  bytem
Praha 2, kde Obec Běleč převádí na společné jmění manželů PhDr. Oswald Schorm a Mgr. Jitka Schormová
vlastnické právo k parc. č. 1065/4, ostatní plocha, zeleň, o výměře 702 m2, katastrální území Běleč u Mladé Vožice,
a společné jmění manželů PhDr. Oswald Schorm a Mgr. Jitka Schormová převádí na Obec Běleč vlastnické právo
k parc. č. 1699/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 108 m2, k parc. č. 1699/64, ostatní plocha, silnice, o
výměře  47 m2,  a  k  nově  vzniklé  parc.  č.  1190/2,  orná  půda,  o  výměře  162 m2,  vydělené  z  parc.  č.  1190,  vše
katastrální území Běleč u Mladé Vožice.

11) Řešení sporů prostřednictvím Policie ČR

Josef Bartůněk 4. ledna ráno napadl starostu, že při zimní údržbě komunikací porušuje zákon a pozval Policii ČR, aby
smyšlený problém vyřešila. Podle jeho vlastních slov, která zopakoval na jednání zastupitelstva, neměli policisté čas věc
řešit. Podle starosty není policie kompetentní řešit, které komunikace obec prohrnuje. Starostovi dlouhodobě vadí, že
zastupitel Bartůněk při sporech s obcí buď policií vyhrožuje nebo přímo volá policisty na vedení obce a považuje toto
jednání za naprosto nepřijatelné. Jitka Váchová je toho názoru, že starosta nemá přehnaně reagovat na výpady každého
„strejce“. 

Josef Bartůněk obvinil starostu, že mu neposílá žádné podklady pro zasedání a v minulosti, kdy posílal podklady poštou,
mu pošta  doručovala  dopisy neorazítkované,  jenom s  přeškrtnutou známkou.  Vedení  obce navrhne nový postup pro
doručování podkladů.

K bodu nebylo přijato žádné usnesení.

12) Diskuse a dotazy občanů

Jitka Váchová žádá, aby byl starosta v úředních hodinách vždy přítomen na úřadě. Starosta vysvětlil, že občas je nutné jet
na jednání, které koliduje s úředními hodinami. Jitka Váchová obvinila starostu, že ve čtvrtek 1. června 2017 na žádném
jednání nebyl, protože jeho auto stálo celý den na návsi. Starosta přerušil na jednu minutu jednání a přinesl potvrzené
přiznání z finančního úřadu s datem 1. června 2017 a účtenku z prodejny v Táboře se stejným datem.

Jitka Váchová viní vedení obce  z z ohrožování obecního majetku, kdy si manželé Lorencovi, majitelé pozemku parc. č.
218, který sousedí s pozemkem ve vlastnictví manželů Váchových parc. č. 178/1 a pozemkem ve vlastnictví obce Běleč
parc. č. 176/1 vysadila stromy, které jsou vysazeny pravděpodobně i na obecním pozemku. Starosta oznámil, že problém
výsadby stromů vyřeší tak, aby nebyly na obecním pozemku, dále půjde jen o sousedský spor mezi manželi Lorencovými
a manželi Váchovými.

Jitka Váchová požaduje uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod s obcí Běleč. Obec Běleč nemá s nikým uzavřenou
žádnou smlouvu o odvádění odpadních vod a nepovažuje za nutné tyto smlouvy uzavírat, ale protože Jitka Váchová na
svém požadavku trvá, připraví starosta do 15.7.2017 návrh smlouvy.

Josef Bartůněk žádá, aby obec nejezdila přes jeho pozemky do Bažantnice a všechny vyjeté koleje opravila. Poznámka
zapisovatele: Josef Bartůněk není vlastníkem ani uživatelem předmětného pozemku parc. č. 1302.

Josef Bartůněk žádá, aby obec nesekla pozemek pod Obecním rybníkem a nijak jej neužívala. Poznámka zapisovatele:
Josef Bartůněk není vlastníkem ani uživatelem předmětného pozemku parc. č. 1289/1.

Jitka Váchová žádá, aby se obec okamžitě vyjádřila k záměru sjezdu ze silnice II/137 na její pozemek parc. č. 178/1 přes
obecní pozemek, žádost podala v dubnu a nic se neděje. Starosta vysvětlil, že záměr sjezdu koliuje se záměrem obce
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vybudovat na svém pozemku cyklostezku/chodník a pokud nebudou projekty v souladu, nebude možné vydat kladné
stanovisko. Jitka Váchová požaduje, aby se obec vyjádřila do 15. června, starosta toto vyjádření přislíbil.

Zasedání bylo ukončeno ve 21:12.
Zápis byl vyhotoven 1. června 2017.

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