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Zápis
z 35. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,

konaného v úterý 26. září 2017 od 19:30 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Přítomni Josef Bartůněk, Jaroslav Čech (přišel v průběhu projednávání 5. bodu), Marcel Fiala, Tomáš Kubále, Zdeněk
Kubále, Stanislav Šmejkal, omluvena Hana Rychlá.

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta Stanislav Šmejkal (dále „předsedající“) v 19:34 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 19. 9. 2017 do 26. 9. 2017.

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Tomáše Kubáleho a Zdeňka Kubáleho a zapisovatelem 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 73/2017
zastupitelstvo  určuje  ověřovateli  zápisu  Tomáše  Kubáleho  a  Zdeňka  Kubáleho  a  zapisovatelem  Stanislava
Šmejkala.

2) Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Starosta navrhl
doplnění  programu o bod 6)  Smlouva  o  spolupráci  při  realizaci  DČOV.  Před  hlasováním dal  předsedající  možnost
vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 74/2017
zastupitelstvo schvaluje program 35. zasedání zastupitelstva obce Běleč.
  1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2) Schválení programu
  3) Rozpočtová opatření 
  4) Schválení darů pro spolky
  5) Majetkové dispozice – nákupy a směny pozemků, bezúplatný převod
  6) Smlouva o spolupráci při realizaci DČOV
  7) Diskuse a dotazy občanů

3) Rozpočtová opatření

Starosta připravil rozpočtové opatření 9/2017. Jedná se o přesun 6 800 Kč na drobný majetek u prostranství a 4 000 Kč
na opravy u Mládeže (oprava projektoru), vše přesun z kolonky platby daní. V rámci paragrafu Zájmové bylo přesunuto
10 000 Kč na materiál potřebný pro výstavbu přístřešku u klubovny Bzová, v rámci paragrafu Požární ochrana bylo
přesunuto 28 790 Kč na drobný majetek (vysílačky a  zásahové kalhoty).  Před hlasováním dal  předsedající  možnost
vyjádřit se přítomným občanům.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
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Usnesením 75/2017
zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 9/2017 – zvýšení a snížení výdajů o 10 800 Kč, změny ve výdajích v
rámci paragrafů ve výši 38 790 Kč.

4) Schválení darů pro spolky

Spolek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Běleč požádal obec o dar na činnost mladých
hasičů a pořádání sportovních a kulturních akcí. Starosta navrhuje poskytnout tradičních 20 000 Kč. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Starosta upozornil na svůj střet zájmů podle zákona o střetu zájmů
a střet zájmů dalších 3 přítomných členů zastupitelstva obce podle zákona o obcích.

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

Usnesením 76/2017
zastupitelstvo schvaluje uzavření darovací smlouvy s Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných
hasičů Běleč, IČ 65942990, na darování částky ve výši 20 000 Kč.

5) Majetkové dispozice – nákupy a směny pozemků, bezúplatný převod

Starosta navrhuje schválit směnnou smlouvu s manželi Hájkovými na směnu pozemků pod komunikací Běleč – Bzová.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Během projednávání přišel Jaroslav Čech.

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

Usnesením 77/2017
zastupitelstvo schvaluje uzavření směnné smlouvy s  Josefem Hájkem a Janou Hájkovou, bytem Bzová 29, kde
Obec Běleč převádí na  Josefa Hájka a Janu Hájkovou vlastnické právo  k nově vzniklé parc. č. 1699/71, ostatní
plocha, silnice, o výměře 524 m2, vydělené z parc. č. 1699/71 , a k nově vzniklé parc. č. 1194/2, orná půda, o výměře
87 m2,  vydělené  z parc. č. 1194/2,  a  Josef  Hájek  a  Jana  Hájková převádí  na  Obec  Běleč  vlastnické  právo
k parc. č. 1699/65, ostatní plocha, silnice, o výměře 180 m2, k parc. č. 1699/66, ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře  7 m2,  a  k nově  vzniklé  parc. č. 1191/2,  orná  půda,  o výměře  102 m2,  vydělené  z parc. č. 1191,  vše
katastrální území Běleč u Mladé Vožice.

Starosta  navrhuje  schválit  žádost  o  bezúplatný převod státních  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 78/2017
zastupitelstvo  schvaluje  žádost  Státnímu  pozemkovému úřadu  a  souhlasí  s  bezúplatným převodem pozemku
parc. č. 1362/32, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 30 m2, části pozemku parc. č. 1362/63, orná půda,
o výměře 26 m2,  části  pozemku parc. č. 1704,  orná půda, o výměře 22 m2,  části  pozemku parc. č. 1705/1,  orná
půda, o výměře 35 m2, a části pozemku parc. č. 1706/1, orná půda, o výměře 73 m2, vše v katastrálním území Běleč
u Mladé Vožice.

6) Smlouva o spolupráci při realizaci DČOV

Starosta  nechal  vypracovat  ve spolupráci  s  obcí  Albrechtice  nad  Vltavou  návrh  smlouvy o  spolupráci  při  realizaci
domovních  čistíren  a  představil  její  základní  principy –  zřízení  práva  stavby,  výpůjčka  DČOV,  budoucí  bezúplatný
převod po 10 letech, příspěvek občana ve výši 15 000 Kč rozložený do dvou stejných splátek – před realizací  a po
realizaci, obec platí zbytek spoluúčasti, v době 10tiletého provozu občan kontroluje stav a platí náklady na elektrickou
energii,  obec kontroluje stav, platí  opravy, rozbory vody, a další  provozní náklady.  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 79/2017
zastupitelstvo  schvaluje  vzor smlouvy  o  spolupráci  při  realizaci  programu  budování  a  zajištění  provozu
domovních čistíren odpadních vod (DČOV) s podporou národního programu životní prostředí.

7) Diskuse a dotazy občanů

Jitka Neradová poděkovala za zaasfaltování překopu komunikace ve Bzové.

K bodu nebylo přijato žádné usnesení.

Zasedání bylo ukončeno v 19:54.
Zápis byl vyhotoven 26. září 2017.

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

starosta, zapisovatel

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

ověřovatel zápisu

........................................
Zdeněk Kubále

ověřovatel zápisu

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

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