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Zápis
z 38. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,

konaného ve středu 27. prosince 2017 od 19:30 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

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

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta Stanislav Šmejkal (dále „předsedající“) v 19:31 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 20. 12. 2017 do 27. 12. 2017.

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Předsedající navrhl  určit  ověřovateli  zápisu Marcela Fialu a Tomáše 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 109/2017
zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu Marcela Fialu a Tomáše 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 10)  Souhlas  s  umístěním telemetrické stanice.  Před  hlasováním dal  předsedající  možnost
vyjádřit se přítomným občanům. Během čtení programu přišla členka zastupitelstva Hana Rychlá.

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

Usnesením 110/2017
zastupitelstvo schvaluje program 38. zasedání zastupitelstva obce Běleč.
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3) Žádosti o dary

Tři  nezisková sdružení  požádala  obec o příspěvek na činnost.  Starosta  navrhuje  vyhovět  MAS Krajina srdce,  z.s.  a
poskytnout dar ve výši 1 730 Kč, vyhovět Mysliveckému spolku Běleč poskytnout dar ve výši 4 000 Kč a nevyhovět
Domácímu hospicu Jordán o.p.s. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Starosta
oznámil, že Marcel Fiala a Josef Bartůněk jsou jako členové mysliveckého spolku ve střetu zájmů podle zákona o obcích.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
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Usnesením 111/2017
zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru MAS Krajina srdce, z.s., IČ 26663503, pro rok 2018 ve výši 1 730 Kč.

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

Usnesením 112/2017
zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru Mysliveckému spolku Běleč, IČ 26551021, ve výši 4 000 Kč.

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

Usnesením 113/2017
zastupitelstvo zamítá poskytnutí příspěvku společnosti Domácí hospic Jordán o.p.s.

4) Rozpočtová opatření

Starosta připravil v rámci své kompetence rozpočtové opatření 14/2017. Jedná se o přesun 4 000 Kč z položky materiál
paragrafu Mládež na platbu obci za pitnou vodu a přesuny v paragrafech Kultura (630 Kč), Sport (příspěvek spolku 4  000
Kč), Požární ochrana (služby 2 000 Kč) a Místní správa (1 100 Kč). Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit
se přítomným občanům.

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

Usnesením 114/2017
zastupitelstvo  bere  na vědomí  rozpočtové  opatření  14/2017 – zvýšení  a  snížení  výdajů o  4 000 Kč,  změny  ve
výdajích v rámci paragrafů ve výši 7 730 Kč.

Starosta připravil rozpočtové opatření 15/2017. Jedná se o přesun 126 000 Kč na služby u paragrafu na těžbu, která bude
vyúčtována v roce 2018 a 1 450 Kč na drobné přesuny v rámci paragrafů Kultura a Pitná voda.  Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 115/2017
zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 15/2017 – zvýšení a snížení výdajů o 126 000 Kč, změny ve výdajích v
rámci paragrafů ve výši 1 450 Kč.

5) Rozpočet na rok 2018

Na úřední desce po dobu 15 dnů visí návrh rozpočtu na rok 2018. Starosta popsal investiční a velké akce plánované pro
rok 2018 – oprava komunikace Běleč – Staniměřice (1 350 000 Kč), domovní čistírny odpadních vod (příspěvek obce
750 000 Kč), opravu ventilů a hydrantů (125 000 Kč), výstavba vodovodu v Souhradech (400 000 Kč), výstavba pergoly
u společenské místnosti v Bělči (150 000 Kč), oprava požární nádrže (650 000 Kč) a v případě získání dotace nákup
požární  stříkačky  (250 000  Kč)  .  Financování  schodku  bude  kryto  zůstatkem z  minulých  let.  Rozpočet  se  oproti
zveřejněnému návrhu nemění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 116/2017
zastupitelstvo  schvaluje  schodkový  rozpočet  na  rok  2018  –  příjmy  ve  výši  5 600 000 Kč,  výdaje  ve  výši
6 800 000 Kč, financování 1 200 000 Kč ze zůstatku finančních prostředků minulých let.
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6) Rozpočtový výhled na roky 2018-2020

Na úřední desce po dobu 15 dnů visí návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 – 2020. Vedení obce připravilo
střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2018 – 2020. Výhled počítá pouze se schválenými investicemi a obsahuje velké
rozpočtové rezervy. Střednědobý výhled rozpočtu je sestaven v letech 2019 – 2020 jako vyrovnaný s příjmy i výdaji
rozpočtu  5,6  mil.  Kč.  Střednědobý  výhled  rozpočtu  se  oproti  zveřejněnému  návrhu  nemění.  Před  hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 117/2017
zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 - 2020.

7) Majetkové dispozice – nákupy a směny pozemků

Starosta  navrhuje  schválit  kupní  smlouvu s  Marií  Sanitrákovou na  nákup pozemků mezi  domem č.p.  45 v Bělči  a
Bělečským potokem za cenu 18 Kč/m2. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 118/2017
zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy na nemovitou věc s Marií  Sanitrákovou, bytem Benešov, kde
Marie Sanitráková převádí na Obec Běleč vlastnické právo k parc. č. 1270/13, vodní plocha, koryto vodního toku
umělé,  o výměře  39 m2,  parc. č. 1270/24,  vodní  plocha,  koryto  vodního  toku  umělé,  o výměře  118 m2,
parc. č. 1270/46, vodní plocha, koryto vodního toku umělé, o výměře 74 m2, parc. č. 1284/19, trvalý travní porost,
o výměře 1677 m2, parc. č. 1284/48, trvalý travní porost, o výměře 1814 m2, a parc. č. 1284/49, trvalý travní porost,
o výměře 198 m2, vše katastrální území Běleč u Mladé Vožice.

8) Dohody o provedení práce pro rok 2018

Starosta navrhuje schválit dohody o provedení práce na rok 2017 takto: odečty vodoměrů (2000 Kč) – Pavel Krejčí,
Pavel Rychlý, pokladní (100 Kč/hod.) – Lucie Rýparová, údržba bazénu, hřiště, kurtu (á 5000 Kč) – Josef Mareš, Michal
Fiala, Pavel Rychlý, údržba a úklid klubovny (8000 Kč) – Kristýna Čechová, údržba prostranství (100 a 120 Kč/hod.) –
Stanislav  Břenda,  Josef  Mareš,  Martin  Polesný,  Petr  Skyva,  Jiří  Smrčina,  vedení  kroniky (5000  Kč)  –  Miroslava
Čechová. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 119/2017
zastupitelstvo schvaluje uzavření dohod o provedení práce pro rok 2018.

9) Žádosti o dotace

Starosta připravil žádost o dotaci z programu obnovy venkova – opravu místní komunikace v Bělči. Jedná se o úpravu
povrchu komunikace v Souhradech – II. fáze. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 120/2017
zastupitelstvo schvaluje  žádost o dotaci  z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje (Rekonstrukce místní
komunikace Do Souhrad) ve výši 250 000 Kč, celkové náklady projektu 500 000 Kč.
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Starosta připravil žádost o dotaci z programu Jihočeského kraje  pro jednotky sborů dobrovolných hasičů. Jedná se
o nákup nové motorové stříkačky. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 121/2017
zastupitelstvo schvaluje žádost o dotaci z programu Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů
obcí Jihočeského kraje (Pořízení nové přenosné motorové stříkačky) ve výši 175 000 Kč, celkové náklady projektu
250 000 Kč.

10) Souhlas s umístěním telemetrické stanice

Státní podnik Povodí Vltavy požádal o možnost umístění telemetrické stanice na měření povodňových dat na mostě pod
Šelmberkem. Vedení obce s drobnými  připomínkami s umístěním souhlasí. Jedná se o to, aby data byla obci přístupná
online tak, abychom je mohli využívat kdykoliv a druhou věcí je umístění sloupu na římse mostu, protože může omezovat
průjezdní profil a připojený solární panel nebude mít většinu dne výhled na Slunce. Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 122/2017
zastupitelstvo schvaluje umístění telemetrické stanice u mostu pod Šelmberkem a pověřuje starostu dohodnout
přesné podmínky umístění telemetrické stanice.

13) Diskuse a dotazy občanů

Žádné dotazy nebyly položeny. K bodu nebylo přijato žádné usnesení.

Zasedání bylo ukončeno ve 20:07.
Zápis byl vyhotoven 28. prosince 2017.

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

starosta, zapisovatel

........................................
Marcel Fiala

ověřovatel zápisu

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

ověřovatel zápisu

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

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