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Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běleč,

konaného ve čtvrtek 1. listopadu 2018 od 19:30 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Přítomni: Josef Bartůněk, Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Pavel Krejčí, Tomáš Kubále, Jitka Neradová, Stanislav Šmejkal

Zasedání Zastupitelstva obce Běleč (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:31 hodin dosavadním starostou
obce Stanislavem Šmejkalem (dále jako „předsedající“).  V minulých dnech bylo členům zastupitelstva obce předáno
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, v platném znění. Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se
v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne
uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 19. října 2018, žádný
návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 25. října 2018 do 1. listopadu 2018. Současně byla zveřejněna na
elektronické úřední desce. Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že
přítomno je všech 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

Předsedající  navrhl  určit  ověřovateli  zápisu  Jitku  Neradovou  a  Pavla  Krejčího.  K  návrhu  nebyly  vzneseny  žádné
protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 1/2018/II
zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu  Jitku Neradovou a Pavla Krejčího.

Předsedající  navrhl  určit  zapisovatelem  Stanislava  Šmejkala.  K  návrhu  nebyly  vzneseny  žádné  protinávrhy.  Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 2/2018/II
zastupitelstvo obce určuje zapisovatelem Stanislava Šmejkala.

2) Schválení programu

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením
slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za
následek zánik mandátu. Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích 
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce
a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu
pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil
slib s výhradou.

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací o konání předanou členům zastupitelstva a
zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se přítomným občanům. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 3/2018/II
zastupitelstvo obce schvaluje program ustavujícího zasedání.
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  1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  2) Schválení programu
  3) Volba starosty a místostarosty

a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty

  4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru

  5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích) 
  6) Poskytnutí finančního příspěvku občanům
  7) Diskuse

3) Volba starosty a místostarosty

a) Určení počtu místostarostů

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům i občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 4/2018/II
zastupitelstvo obce schvaluje zvolení jednoho místostarosty.

b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

Jitka Neradová navrhla, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Hlasování: pro 6, proti 1, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 5/2018/II
zastupitelstvo obce určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty

Předsedající  navrhl,  aby  volba  starosty  a  místostarosty  proběhla  veřejně  hlasováním.  Předsedající  vyzval  členy
zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 6/2018/II
zastupitelstvo obce schvaluje způsob volby starosty a místostarosty veřejným hlasováním.

d) Volba starosty

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta,
bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi,
přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
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Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Členové zastupitelstva Marcel Fiala a Jitka
Neradová navrhli zvolit do funkce starosty Stanislava Šmejkala. Stanislav Šmejkal s návrhem souhlasí. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům i občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Hlasování: pro 6, proti 1, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 7/2018/II
zastupitelstvo obce volí starostou Stanislava Šmejkala, trvale bytem Běleč 41.

Starosta poděkoval za zvolení a navrhl pokračovat v programu s tím, že případné dotazy se vyřídí v rámci diskuse.

e) Volba místostarosty

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Člen zastupitelstva Stanislav Šmejkal
navrhl zvolit do funkce místostarostky Jitku Neradovou. Jitka Neradová s návrhem souhlasí. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 8/2018/II
zastupitelstvo obce volí místostarostkou Jitku Neradovou, trvale bytem Běleč, Bzová 28.

Místostarostka obce poděkovala za zvolení.

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor, neboť funkční období výborů
předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru,
který musí být lichý, přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy. Členy výboru mohou být členové
zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva.

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy.
Jiný  návrh  podán nebyl.  Před  hlasováním byla  dána  možnost  zastupitelům i  občanům sdělit  své  stanovisko.  Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 9/2018/II
zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

b) volba předsedy finančního výboru

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Člen zastupitelstva
Stanislav Šmejkal navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Marcela Fialu. Marcel Fiala s návrhem souhlasí.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 10/2018/II
zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru Marcela Fialu.
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c) volba předsedy kontrolního výboru

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Člen zastupitelstva
Stanislav Šmejkal navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Pavla Krejčího. Pavel Krejčí s návrhem souhlasí.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 11/2018/II
zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru Pavla Krejčího.

d) volba členů finančního výboru

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru. Člen zastupitelstva Marcel Fiala
navrhl zvolit členy kontrolního výboru Zlatu Břendovou a Marii Bednářovou, obě s návrhem předem souhlasily. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 12/2018/II
zastupitelstvo obce volí členy finančního výboru Zlatu Břendovou a Marii Bednářovou.

e) volba členů kontrolního výboru

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru. Člen zastupitelstva Pavel Krejčí
navrhl  zvolit  členy  kontrolního  výboru  Jana  Kubáleho  a  Lucii  Rýparovou,  oba  s  návrhem předem souhlasili.  Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 13/2018/II
zastupitelstvo obce volí členy kontrolního výboru Jana Kubáleho a Lucii Rýparovou.

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením
vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, poskytována měsíční odměna
ve výši 600 Kč, předsedům výborů zastupitelstva bude měsíční odměna zvýšena na 1000 Kč, a měsíční odměna za výkon
funkce místostarostky obce byla ve výši 5 500 Kč. Zvýšení odměn odráží objem prostředků, které obec spravuje. Před
hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 14/2018/II
zastupitelstvo obce v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva obce pro místostarostu obce ve výši 5 500 Kč měsíčně, pro předsedu výboru
1 000 Kč měsíčně, pro ostatní členy zastupitelstva obce 600 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 1. listopadu
2018 a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva obce, jehož se zúčastnil.

6) Poskytnutí finančního příspěvku občanům

Starosta navrhl, aby obec poskytla manželům Madzikovým dar ve výši 20 000 Kč jako pomoc po říjnovém požáru, kdy
jim shořelo více než 50 balíků sena a zázemí pro koně. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným
občanům. Nikdo z přítomných nebyl proti.
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Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením 15/2018/II
zastupitelstvo obce schvaluje uzavření darovací smlouvy s Danielem a Terezou Madzikovými, na darování částky
ve výši 20 000 Kč.

Starosta navrhl, aby zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření číslo 11/2018, zvýšení výdajů na dary obyvatelstvu
o 20 000 Kč, snížení rozpočtové rezervy o 20 000 Kč. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným
občanům. Nikdo z přítomných nebyl proti.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením 16/2018/II
zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 11/2018 – zvýšení a snížení výdajů o 20 000 Kč.

7) Diskuse

Starosta oznámil, že bylo svoláno 2. zasedání zastupitelstva obce Běleč na čtvrtek 8. listopadu 2018 od 19:30, pozvánka
již visí na úřední desce a elektronické úřední desce obce.

Starosta poděkoval členům minulého zastupitelstva Haně Rychlé a Zdeňkovi Kubálemu za jejich práci v zastupitelstvu.

Zdeněk Kubále se opět omluvil za nižší docházku na minulá zasedání z důvodu nemoci. a připomněl zastupitelům, že
složili slib, který je zavazuje a brání jim chovat se v rozporu s dobrými mravy. Věci, které se v obci děly v poslední době
a které zjevně souvisely s prací v zastupitelstvu obce, je nutno zastavit.

Jitka Neradová poděkovala Haně Rychlé za práci, kterou udělala v minulých letech pro Bzovou a požádala ji o pomoc
s aktivitami v dalších letech.

Jan Kubále se ptal na průběh stavby vodovodu a komunikace v Souhradech, stavbu provádí firma Re In s.r.o., o stavbě
proběhla kratší diskuse.

Jan Kubále se zeptal, kdy se budou opravovat ventily vodovodu v Bělči. Tato akce se bohužel nestihla letos, ventily se
začnou opravovat v roce 2019. Dále se ptal, zda jsou na webu rozbory vody, jsou tam všechny rozbory od roku 2010.

Hana Rychlá popřála členům zastupitelstva, ať se jim jejich práce daří.

Zasedání bylo ukončeno v 20:07.
Zápis byl vyhotoven 2. listopadu 2018

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

starosta, zapisovatel

........................................
Jitka Neradová

ověřovatel zápisu

........................................
Pavel Krejčí

ověřovatel zápisu

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

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