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Zápis
z 32. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,

konaného ve čtvrtek 20. července 2017 od 19:30 hodin
v klubovně kulturního centra ve Bzové

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

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta Stanislav Šmejkal (dále „předsedající“) v 19:42 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 14. července do 20. července 2017.

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Předsedající  navrhl  určit  ověřovateli  zápisu  Jaroslava  Čecha  a  Hanu  Rychlou  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 36/2017
zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu Jaroslava Čecha a Hanu Rychlou a zapisovatelem Stanislava Šmejkala.

2) Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Starosta navrhl
doplnění  bodu 8) Změna provozovatele vodovodů. Před hlasováním dal  předsedající  možnost  vyjádřit  se přítomným
občanům.

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

Usnesením 37/2017
zastupitelstvo schvaluje program 32. zasedání zastupitelstva obce Běleč.
  1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2) Schválení programu
  3) Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2017
  4) Zpráva o hospodaření v obecních lesích k 30. červnu 2017
  5) Rozpočtová opatření
  6) Majetkové dispozice – nákupy a směny pozemků
  7) Řešení problému komunikace Běleč – Bzová
  8) Změna provozovatele vodovodů
  9) Diskuse a dotazy občanů

3) Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2017

Starosta připravil zprávu o hospodaření obce za druhé čtvrtletí. Daňové příjmy byly naplněny z 55%, příjmy z dotací z
178%, příjmy z lesů z 38%, vše odpovídá předpokladům. Místní poplatky byly komplet vybrány. Výdaje byly naplněny z
34%. Žádné velké akce nebyly hrazeny. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

paragraf schválený upravený skutečnost plnění
DP Daňové příjmy 3 000 000 3 098 867 1 713 551,95 55,30%
MP Místní poplatky 30 000 31 550 31 650,00 100,32%
PT Přijaté transfery 70 000 141 392 252 492,00 178,58%

1032 Pěstební činnost 1 550 000 1 550 000 593 563,96 38,29%
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1069 Pronájmy pozemků 240 000 240 000 1 980,00 0,83%
2310 Pitná voda 36 400 37 591 2 496,00 6,64%
3313 Kino 15 000 15 000 8 280,00 55,20%
3725 Separovaný odpad 15 000 15 000 9 101,00 60,67%
3745 Prostranství 0 30 000 20 000,00 66,67%
6171 Místní správa 0 27 000 0,00 0,00%
6402 Finanční vypořádání 43 600 43 600 43 600,00 100,00%

Příjmy celkem 5 000 000 5 230 000 2 676 714,91 51,18%

FI Financování 0 0 -916 429,79 100,00%

1032 Produkční činnosti 600 000 600 000 336 331,57 56,06%
1069 Pronájmy pozemků 3 000 3 000 0,00 0,00%
2212 Místní komunikace 280 000 280 000 102 590,10 36,64%
2219 Cyklostezky 60 000 60 000 0,00 0,00%
2310 Pitná voda 280 000 280 000 56 722,13 20,26%
2321 Odpadní vody 100 000 100 000 400,00 0,40%
3313 Kino 20 000 20 000 5 100,13 25,50%
3316 Zpravodaj 10 000 10 000 6 960,00 69,60%
3319 Kronika 10 000 10 000 0,00 0,00%
3392 Kultura 100 000 245 000 177 667,21 72,52%
3399 Záležitosti kultury 30 000 30 000 10 517,00 35,06%
3419 Tělovýchovná činnost 50 000 50 000 15 453,00 30,91%
3421 Volný čas mládeže 48 000 48 000 20 273,00 42,24%
3429 Zájmová činnost 230 000 230 000 34 205,00 14,87%
3631 Veřejné osvětlení 80 000 80 000 6 495,00 8,12%
3635 Územní plánování 50 000 50 000 24 000,00 48,00%
3636 Územní rozvoj 46 800 46 800 19 500,00 41,67%
3639 Komunální rozvoj 5 200 5 200 5 184,00 99,69%
3721 Nebezpečný odpad 10 000 10 000 5 724,00 57,24%
3722 Komunální odpad 100 000 100 000 13 130,00 13,13%
3725 Separovaný odpad 15 000 15 000 7 317,00 48,78%
3744 Protipožární ochrana 250 000 250 000 0,00 0,00%
3745 Péče o vzhled obcí 150 000 190 000 112 413,70 59,17%
4356 Denní stacionáře 18 000 18 000 18 000,00 100,00%
5512 Požární ochrana 350 000 350 000 15 338,80 4,38%
6112 Zastupitelstvo 627 000 627 000 313 993,00 50,08%
6171 Místní správa 180 000 207 000 149 945,68 72,44%
6310 Peněžní ústavy 6 000 6 000 2 145,80 35,76%
6399 Finanční operace 500 000 487 820 330 249,00 67,70%
6402 Finanční vypořádání 0 6 180 6 180,00 100,00%
6409 Ostatní činnosti 791 000 850 000 0,00 0,00%

Výdaje celkem 5 000 000 5 265 000 1 795 835,12 34,11%

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

Usnesením 38/2017
zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 30. červnu 2017.

4) Zpráva o hospodaření v obecních lesích k 30. červnu 2017

Starosta  připravil  zprávu o  hospodaření  v  obecních  lesích  k 30.  červnu Vytěženo  bylo  201  m3 dřeva,  prodáno  i  s
loňskými zásobami 319 m3. Pěstební práce byly prováděny ve velkém rozsahu, vysázeno bylo 12 660 stromů

Josef Bartůněk si nechal vysvětlit, kde se vysazovaly stromky. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
přítomným občanům.
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Souhrn 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Celkem

Prodej dřeva 232 m3 87 m3 0 m3 0 m3 319 m3
Těžba 201 m3 0 m3 0 m3 0 m3 201 m3
Přiblížení 201 m3 0 m3 0 m3 0 m3 201 m3

Tržba za dřevo 341 083 Kč 112 336 Kč 0 Kč 0 Kč 453 420 Kč
Samovýroba dřeva 0 Kč 130 Kč 0 Kč 0 Kč 130 Kč
Dotace na pěstební činnosti 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Přeprodej / přefakturace 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Těžba, přiblížení a sortimentace 70 034 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 70 034 Kč
Pěstební činnosti 1 872 Kč 183 930 Kč 0 Kč 0 Kč 185 802 Kč
Doprava (placená obcí) 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Přeprodej / přefakturace 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Odborný lesní hospodář 15 044 Kč 28 093 Kč 0 Kč 0 Kč 43 137 Kč
Výnosy celkem 341 083 Kč 112 467 Kč 0 Kč 0 Kč 453 550 Kč
Náklady celkem 86 950 Kč 212 023 Kč 0 Kč 0 Kč 298 973 Kč

Hospodářský výsledek 254 133 Kč -99 556 Kč 0 Kč 0 Kč 154 577 Kč
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením 39/2017
zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích k 30. červnu 2017.

5) Rozpočtová opatření

Starosta připravil v rámci své kompetence rozpočtové opatření 5/2017. Jedná se o zvýšení příjmů a výdajů o 50 000 Kč
na akci  Setkání  rodáků a  prodej  zboží a  převod peněz z materiálu do služeb u zpravodaje  ve výši  5 000 Kč.  Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 40/2017
zastupitelstvo  bere  na vědomí rozpočtové  opatření  5/2017 –  zvýšení  příjmů a  výdajů  o  50 000 Kč,  změny  ve
výdajích v rámci paragrafů ve výši 5 000 Kč.

Starosta připravil rozpočtové opatření 6/2017. Rozpočtové opatření řeší zvýšení přijaté dotace ve výši 215 000 Kč na
komunikaci a ve výši 215 000 Kč na opravu požární nádrže a navýšení výdajů na opravy komunikací ve výši 490 000 Kč,
na prodloužení vodovodu Souhrady ve výši 400 000 Kč, výstavbu domovních čistíren ve výši 50 000 Kč, opravu požární
nádrže ve výši 450 000 Kč a výdaje na nákup nového křovinořezu do Bzové ve výši 25 000 Kč. V rámci paragrafů se
přesune 250 000 Kč na opravě požární nádrže, 29 250 Kč na místní správě, 2 000 Kč na kultuře a 70 Kč na zájmovém.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 41/2017
zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 6/2017 – zvýšení příjmů o 415 000 Kč, zvýšení výdajů o 1 415 000 Kč,
snížení výdajů o 1 000 000 Kč, změny ve výdajích v rámci paragrafů ve výši 281 320 Kč..

6) Majetkové dispozice – nákupy a směny pozemků

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

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
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Usnesením 42/2017
zastupitelstvo schvaluje uzavření směnné smlouvy s Karlem Štekerem, bytem Praha 5, Nušlova 2277, kde  Obec
Běleč převádí na Karla Štekera vlastnické právo  k nově vzniklé parc. č. 1314/2, trvalý travní porost, o výměře
444 m2,  vydělené  z parc. č. 1314/2,  a  Karel  Šteker převádí  na  Obec  Běleč  vlastnické  právo  k  podílu  1/18  na
parc. č. 427/16,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře  31 m2,  k parc. č. 1362/67,  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace, o výměře 163 m2, k nově vzniklé parc. č. 1407/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 24 m2,
vydělené  z parc. č. 1407/1,  k nově  vzniklé  parc. č. 1407/3,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře  36 m2,
vydělené z parc. č. 1407/2, a k nově vzniklé parc. č. 1625/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 123 m2,
vydělené z parc. č. 1625/1, vše katastrální území Běleč u Mladé Vožice.

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

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

Usnesením 43/2017
zastupitelstvo schvaluje uzavření směnné smlouvy s Pavlem Kubálem, trvale bytem Běleč 10, kde  Obec Běleč
převádí na Pavla Kubáleho vlastnické právo  k parc. č. 1584/2,  ostatní  plocha,  jiná plocha,  o výměře 486 m2, a
Pavel  Kubále převádí na Obec Běleč vlastnické právo k podílu 1/18 na parc.  č. 427/16,  ostatní  plocha, ostatní
komunikace,  o výměře  31 m2,  k nově  vzniklé  parc. č. 1179/54,  orná  půda,  o výměře  106 m2,  vydělené
z parc. č. 1179/16, k nově vzniklé parc. č. 1627/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 123 m2, vydělené
z parc. č. 1627/1, a k parc. č. 1699/48, ostatní plocha, silnice, o výměře 80 m2, vše katastrální území Běleč u Mladé
Vožice.

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

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

Usnesením 44/2017
zastupitelstvo schvaluje uzavření směnné smlouvy s Václavem Svobodou, trvale bytem Běleč 33, kde Obec Běleč
převádí  na  Václava  Svobodu  vlastnické  právo  k nově  vzniklé  parc. č. 1356/5,  trvalý  travní  porost,  o výměře
1019 m2,  a  Václav  Svoboda převádí  na Obec  Běleč  vlastnické  právo k podílu  1/18  na parc. č. 427/16,  ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 31 m2,  k nově vzniklé parc. č. 1362/69, ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 349 m2, vydělené z parc. č. 1362/34, k nově vzniklé parc. č. 1362/76, ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 237 m2, vydělené z parc. č. 1362/2, k nově vzniklé parc. č. 1634/11, ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 24 m2, vydělené z parc. č. 1634/10, k nově vzniklé parc. č. 1634/12, ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 71 m2, vydělené z parc. č. 1634/9, vše katastrální území Běleč u Mladé Vožice.

Starosta  navrhuje  schválit  směnnou  smlouvu  s  Tomášem  Kubále na  směnu  pozemků  pod  komunikací  Běleč  –
Staniměřice.  Před  hlasováním dal  předsedající  možnost  vyjádřit  se  přítomným občanům.  Starosta  před  hlasováním
oznámil střet zájmů Tomáše Kubáleho podle zákona o obcích.

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

Usnesením 45/2017
zastupitelstvo schvaluje uzavření směnné smlouvy s Tomášem Kubále, trvale bytem Běleč 25, kde  Obec Běleč
převádí na Tomáše Kubáleho vlastnické právo k pozemkové parcele katastru nemovitostí parc. č. 224, orná půda,
o výměře  3239 m2,  a  Tomáš Kubále  převádí  na Obec  Běleč  vlastnické  právo  k parc. č. 1349/20,  vodní  plocha,
koryto  vodního  toku  umělé,  o výměře  640 m2,  k nově  vzniklé  parc. č. 1354/2,  trvalý  travní  porost,  o výměře
130 m2,  vydělené  z parc. č. 1354/2,  k parc. č. 1354/3,  ostatní  plocha,  zeleň,  o výměře  759 m2,  k nově  vzniklé

Strana 4/8



Obec Běleč 391 43 Běleč 22
IČ 00582506

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

tel. 381214530
IDDS 7wjajvb

parc. č. 1354/4,  ostatní  plocha, ostatní  komunikace,  o výměře 285 m2,  vydělené z parc. č. 1354/2,  k nově vzniklé
parc. č. 1354/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 20 m2, vydělené z parc. č. 1354/1, k parc. č. 1362/51,
ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře  201 m2,  k parc. č. 1362/58,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,
o výměře  523 m2,  k nově  vzniklé  parc. č. 1368/2,  ostatní  plocha,  jiná  plocha,  o výměře  164 m2,  vydělené
z parc. č. 1368/2,  k nově  vzniklé  parc. č. 1368/3,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře  47 m2,  vydělené
z parc. č. 1368/2, a k nově vzniklé parc. č. 1368/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 17 m2, vydělené
z parc. č. 1368/1, vše katastrální území Běleč u Mladé Vožice.

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

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

Usnesením 46/2017
zastupitelstvo schvaluje uzavření směnné smlouvy s Jiřím Heřmánkem a Anežkou Heřmánkovou, trvale bytem
Běleč 26, kde Obec Běleč převádí na Jiřího Heřmánka (podíl 1/2) a Anežku Heřmánkovou (podíl 1/2) vlastnické
právo k parc. č. 1205/1, orná půda, o výměře 2760 m2, a Jiří Heřmánek a Anežka Heřmánková převádí na Obec
Běleč  vlastnické  právo  k parc. č. 1349/9,  vodní  plocha,  koryto  vodního  toku  umělé,  o výměře  178 m2,
k parc. č. 1349/21,  vodní  plocha,  koryto  vodního  toku umělé,  o výměře  475 m2,  k nově  vzniklé  parc. č. 1353/2,
trvalý travní porost, o výměře 61 m2, vydělené z parc. č. 1353/2, k parc. č. 1353/3, ostatní plocha, zeleň, o výměře
505 m2,  k nově  vzniklé  parc. č. 1353/4,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře  16 m2,  vydělené
z parc. č. 1353/2,  k nově  vzniklé  parc. č. 1353/5,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře  27 m2,  vydělené
z parc. č. 1353/2,  k nově vzniklé parc. č. 1353/6,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace, o výměře 148 m2,  vydělené
z parc. č. 1353/1,  k parc. č. 1362/50,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře  140 m2,  k parc. č. 1362/59,
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 385 m2,  k nově vzniklé parc. č. 1369/2, ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře 122 m2,  vydělené z parc. č. 1369/2,  k nově vzniklé parc. č. 1369/3,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,
o výměře 13 m2, vydělené z parc. č. 1369/2, a k nově vzniklé parc. č. 1369/4, ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 38 m2, vydělené z parc. č. 1369/1, vše katastrální území Běleč u Mladé Vožice.

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

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

Usnesením 47/2017
zastupitelstvo schvaluje uzavření směnné smlouvy s Jiřím Krejčím, trvale bytem Tábor, Bukurešťská 2790 a Evou
Krejčovou, trvale bytem Běleč 17, kde Obec Běleč převádí na Jiřího Krejčího (podíl 3/4) a Evu Krejčovou (podíl
1/4) vlastnické právo k parc. č. 1056, orná půda, o výměře 3114 m2, a Jiří Krejčí a Eva Krejčová převádí na Obec
Běleč  vlastnické  právo  k  podílu  1/18  na  parc. č. 427/16,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře  31 m2,
k parc. č. 427/12, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 206 m2,  k parc. č. 427/19, ostatní plocha, ostatní
komunikace,  o výměře 1050 m2,  k parc. č. 427/20,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře 720 m2,  k nově
vzniklé  parc. č. 1362/75, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 17 m2,  vydělené z parc. č. 1362/39, k nově
vzniklé  parc. č. 1628/3,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře  122 m2,  vydělené  z parc. č. 1628/1,  a
k parc. č. 1654/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 29 m2, vše katastrální území Běleč u Mladé Vožice.

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

Usnesením 48/2017
zastupitelstvo schvaluje  uzavření  směnné smlouvy s  PhDr.  Oswaldem Schormem a Mgr.  Jitkou Schormovou,
bytem Praha 2, kde Obec Běleč převádí na SJM PhDr. Oswald Schorm a Mgr. Jitka Schormová vlastnické právo
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k parc. č. 1065/4, ostatní plocha, zeleň, o výměře 702 m2, a SJM 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;
zastupitelstvo ruší usnesení 35/2017 ze dne 1. června 2017.

Starosta navrhuje schválit směnnou smlouvu s Jaroslavou Šedivou a společností Agrospol Mladá Vožice a.s. na směnu
pozemků pod komunikací Běleč – Staniměřice a směnu dalších pozemků. Před hlasováním dal předsedající možnost
vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 49/2017
zastupitelstvo schvaluje uzavření směnné smlouvy s Jaroslavou Šedivou, trvale bytem Běleč 27, a Agrospol Mladá
Vožice,  a.s.,  se  sídlem  Mladá  Vožice,  Dubina  550,  kde  Obec  Běleč  převádí  na  Agrospol  Mladá  Vožice,  a.s.
vlastnické právo k parc. č. 1610/2, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 768 m2,  Agrospol Mladá Vožice,
a.s. převádí na Obec Běleč vlastnické právo k parc. č. 530, lesní pozemek, o výměře 379 m2, a k parc. č. 532, lesní
pozemek,  o výměře  403 m2,  Obec  Běleč  převádí  na  Jaroslavu  Šedivou  vlastnické  právo  k parc. č. 532,  lesní
pozemek, o výměře 403 m2,  k parc. č. 1245/2,  trvalý travní porost,  o výměře 146 m2,  a  k parc. č. 1270/54, vodní
plocha, koryto vodního toku umělé, o výměře 78 m2, a Jaroslava Šedivá převádí na Obec Běleč vlastnické právo
k nově  vzniklé  parc. č. 1359/2,  ostatní  plocha,  jiná  plocha,  o výměře  108 m2,  vydělené  z parc. č. 1359/2,  k nově
vzniklé  parc. č. 1359/4,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře  68 m2,  vydělené  z parc. č. 1359/2,  k nově
vzniklé parc. č. 1362/48, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 3 m2, vydělené z parc. č. 1362/48, k parc. č. 1362/54,
ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře  244 m2,  k nově  vzniklé  parc. č. 1362/78,  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace, o výměře 1 m2, vydělené z parc. č. 1362/48, a k nově vzniklé parc. č. 1371/2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 193 m2, vydělené z parc. č. 1371, vše katastrální území Běleč u Mladé Vožice.

Starosta navrhuje schválit směnnou smlouvu s Marií Kindlovou 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 50/2017
zastupitelstvo schvaluje uzavření směnné smlouvy s Marií Kindlovou, trvale bytem Mladá Vožice, 28. října 586,
kde  Obec  Běleč  převádí  na Marii  Kindlovou vlastnické  právo  k parc. č. 111/2,  trvalý  travní  porost,  o výměře
853 m2, a k parc. č. 111/7, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 346 m2,  a Marie Kindlová převádí na Obec
Běleč  vlastnické  právo  k nově  vzniklé parc. č. 1186/2,  orná  půda,  o výměře  106 m2,  vydělené  z parc. č. 1186,
k parc. č. 1699/55, ostatní plocha, silnice, o výměře 359 m2, k parc. č. 1699/56, ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře  5 m2,  a  k parc. č. 666,  ostatní  plocha,  neplodná půda,  o výměře  272 m2,  vše  katastrální  území  Běleč
u Mladé Vožice.

Starosta navrhuje schválit směnnou smlouvu s Františkem Dobešem 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 51/2017
zastupitelstvo  schvaluje  uzavření  směnné  smlouvy  s  Františkem Dobešem,  trvale  bytem Mladá  Vožice,  Dolní
Kouty 1, kde  Obec Běleč převádí na Ing. Františka Dobeše vlastnické právo  k parc. č. 1362/64, ostatní plocha,
ostatní  komunikace,  o výměře  46 m2,  k parc. č. 1404/2,  trvalý  travní  porost,  o výměře  11 m2,  a  k nově  vzniklé
parc. č. 1699/93, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 32 m2, vydělené z parc. č. 1699/69,  a Ing. František Dobeš
převádí  na Obec Běleč vlastnické  právo  k nově vzniklé  parc. č. 1179/53,  orná půda, o výměře 86 m2,  vydělené
z parc. č. 1179/15, vše katastrální území Běleč u Mladé Vožice.
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Starosta  navrhuje  schválit  směnnou  smlouvu  o  smlouvě  budoucí  s  Hanou  Doležalovou  na  směnu  pozemků  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 52/2017
zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s Hanou Doležalovou, trvale bytem Mladá Vožice,
28.  října 529,  kde po vypracování  geometrického plánu  Obec Běleč převede na Hanu Doležalovou vlastnické
právo  k části parc. č. 1414/2, trvalý travní porost, o výměře cca 1100 m2,  a Hana Doležalová převede na Obec
Běleč vlastnické právo  k parc. č. 1362/68,  ostatní  plocha, ostatní  komunikace,  o výměře 243 m2,  k nově vzniklé
parc. č. 1362/73, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 154 m2,  vydělené z parc. č. 1362/37, k nově vzniklé
parc. č. 1408/3,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře  67 m2,  vydělené  z parc. č. 1408/2,  k nově  vzniklé
parc. č. 1408/4,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře  13 m2,  vydělené  z parc. č. 1408/1,  k nově  vzniklé
parc. č. 1631/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 57 m2,  vydělené z parc. č. 1631/1, a k nově vzniklé
parc. č. 1631/3,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře  52 m2,  vydělené  z parc. č. 1631/2,  vše  katastrální
území Běleč u Mladé Vožice.

Starosta navrhuje schválit kupní smlouvu s Agrospol Mladá Vožice a.s. na odkup komunikace Běleč – Staniměřice. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Josef Bartůněk se ptal, co se stane se zbytkem
komunikace v k.ú. Janov u Mladé Vožice. Tato bude prodána Městu Mladá Vožice.

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

Usnesením 53/2017
zastupitelstvo schvaluje odkoupení komunikace Běleč – Staniměřice od Agrospol Mladá Vožice, a.s., za cenu do
1 000 Kč.

7) Řešení problému komunikace Běleč – Bzová

Starosta představil  možnosti  rekonstrukce komunikace Běleč – Bzová.  Jednou z možností  je  generální  oprava první
poloviny úseku (od Bělče) metodou recyklace s náklady několik mil. Kč. Druhou možností je převod na Jihočeský kraj a
to buď formou směny za komunikaci přes Staniměřice nebo její část nebo formou bezúplatného převodu. V současné
době jednáme s vedením kraje a jsme před uzavřením dohody.

K převodu nebo k žádosti o dotaci je nutno v každém případě zajistit vlastnictví pozemků pod komunikací. K dnešnímu
dni zbývá uzavřít 9 směnných nebo kupních smluv. Plnění smluv je dohodnuto u pěti z nich. Bohužel došlo k nemilému
vývoji u pozemků 1699/43 a 1699/44, které od bratrů Bednářových z Mladé Vožice koupil Luboš Bartůněk, který nechce
pozemky pod komunikacemi s obcí směňovat. Luboš Bartůněk není přítomen, k věci se vyjádřil jeho otec Josef Bartůněk,
který vysvětlil, že protože obec Běleč nepovolila manželům Váchovým sjezd z parcely 178/1 na silnici II/137 a proto
k převodu pozemků nedojde.  Tento  pozemek bude  převeden  i  s  povolením sjezdu na  Luboše  Bartůňka,  tudíž  obec
způsobila újmu jemu. Starosta vysvětlil situaci se sjezdem, kdy manželé Váchovi požádali o vybudování sjezdu cca 3 – 4
metry od studny na obecním pozemky, ke které je připojeno asi 7 nemovitostí, z toho minimálně u jedné jde o jediný
zdroj pitné vody. Projekt sjezdu ignoroval tuto studnu, a neumožňoval plánované vedení cyklostezky Běleč – Mladá
Vožice. Pozemek je přístupný ze stávajícího sjezdu.

K  věci  proběhla  dlouhá  diskuse,  při  které  se  řešily  výkupy  pozemků  pod  komunikací  Běleč  –  Staniměřice,  pod
komunikací  Běleč – Šelmberk a  pod plánovanou cyklostezkou/chodníkem Běleč – Mladá Vožice.  Přítomní  požádali
zastupitele Marcela Fialu, aby kontaktoval Luboše Bartůňka a pokusil se s ním domluvit schůzku.

K bodu nebylo přijato žádné usnesení.

8) Změna provozovatele vodovodů

Provozovatel vodovodů a kanalizací v obci, společnost Radouňská vodohospodářská společnost, a.s., navrhl obci změnit
provozovatelskou smlouvu na svoji dceřinnou společnost VaK Zápy,  s.r.o.,  protože stávající  společnost omezuje tuto
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činnost a činnost v oblasti vodovodů a kanalizací přesunuje na svoji dceřinnou společnost, a to včetně zaměstnanců. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 54/2017
zastupitelstvo schvaluje uzavření provozovatelské smlouvy na provozování vodovodů a kanalizací a provozování
úpraven s VaK Zápy, s.r.o., IČ 47544511, za podmínek stávající smlouvy.

9) Diskuse a dotazy občanů

Pavel Rychlý navrhuje koupit fotorámečky do klubovny ve Bzové místo stávajících, které vlhnou. Starosta zajistí do
konce roku.

Pavel Rychlý upozorňuje na zvýšení hluku ze střelnice ve Bzové. Navrhuje, aby střelecký klub zstínil prostor, kde se střílí
tak,  aby se  hluk  omezil.  Zároveň  žádá,  aby se  na  nástěnku  vyvěšoval  seznam střeleckých  akcí,  jako  tomu bylo  v
minulosti.

Pavel  Rychlý  spolu  s  občany Bzové  promyslí  a  naplánuje  postup  opravy kapličky ve  Bzové  a  s  návrhy seznámí
zastupitelstvo obce.

K bodu nebylo přijato žádné usnesení.

Zasedání bylo ukončeno ve 22:04.
Zápis byl vyhotoven 21. července 2017.

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

starosta, zapisovatel

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

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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