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Zápis
z 42. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,
konaného ve čtvrtek 26. dubna 2018 od 19:30 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

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 19:36 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 20. 4. 2018 do 26. 4. 2018.

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Předsedající  navrhl  určit  ověřovateli  zápisu  Jaroslava  Čecha  a  Marcela  Fialu  a  zapisovatelem Stanislava  Šmejkala.
Nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 31/2018
zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu Jaroslava Čecha a Marcela Fialu a zapisovatelem Stanislava Šmejkala.

2) Schválení programu

Předsedající  seznámil  přítomné  s  návrhem  programu  v  souladu  s  informací  zveřejněnou  na  úřední  desce.  Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 32/2018
zastupitelstvo schvaluje program 42. zasedání zastupitelstva obce Běleč.
  1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2) Schválení programu
  3) Domovní čistírny odpadních vod – smlouvy
  4) Zavádění obecného nařízení o ochraně osobních údajů
  5) Majetkové dispozice – pozemky
  6) Diskuse a dotazy občanů

3) Domovní čistírny odpadních vod – smlouvy

Starosta navrhuje schválit první sadu smluv na domovní čistírny odpadních vod, u každého majitele půjde o 3 smlouvy.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 33/2018
zastupitelstvo schvaluje smlouvu o spolupráci při realizaci programu budování a zajištění provozu domovních
čistíren  odpadních vod  (D–ČOV)  s podporou národního programu životní  prostředí  v  obci  Běleč;  smlouvu o
budoucím zřízení práva stavby pro umístění domovních čistíren odpadních vod (D-ČOV), smlouvu o výpůjčce D-
ČOV obcí občanům a o podmínkách této výpůjčky; smlouvu o smlouvě budoucí o budoucím bezplatném převodu
domovních čistíren odpadních vod (D-ČOV); vše s manželi Stanislavem a Zlatou Břendovými.

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

Usnesením 34/2018
zastupitelstvo schvaluje smlouvy s Václavem a Kateřinou Turkovými, bytem Běleč, a to smlouvu o spolupráci při
realizaci  programu  budování  a  zajištění  provozu  domovních  čistíren  odpadních  vod  (D–ČOV)  s podporou
národního programu životní prostředí v obci Běleč; smlouvu o budoucím zřízení práva stavby pro umístění domo-
vních čistíren odpadních vod (D-ČOV), smlouvu o výpůjčce D-ČOV obcí občanům a o podmínkách této výpůjčky;
smlouvu o smlouvě budoucí o budoucím bezplatném převodu domovních čistíren odpadních vod (D-ČOV).

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

Usnesením 35/2018
zastupitelstvo  schvaluje  smlouvy  s  Pavlem  Krejčím,  bytem  Běleč,  a  to  smlouvu  o  spolupráci  při  realizaci
programu  budování  a  zajištění  provozu  domovních  čistíren  odpadních  vod  (D–ČOV)  s podporou  národního
programu životní  prostředí  v  obci  Běleč;  smlouvu o budoucím zřízení  práva stavby pro umístění  domovních
čistíren odpadních vod (D-ČOV), smlouvu o výpůjčce D-ČOV obcí  občanům a o podmínkách této výpůjčky;
smlouvu o smlouvě budoucí o budoucím bezplatném převodu domovních čistíren odpadních vod (D-ČOV).

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

Usnesením 36/2018
zastupitelstvo  schvaluje  smlouvy s  Jaroslavou Šedivou,  bytem Běleč,  a  to  smlouvu o  spolupráci  při  realizaci
programu  budování  a  zajištění  provozu  domovních  čistíren  odpadních  vod  (D–ČOV)  s podporou  národního
programu životní  prostředí  v  obci  Běleč;  smlouvu o budoucím zřízení  práva stavby pro umístění  domovních
čistíren odpadních vod (D-ČOV), smlouvu o výpůjčce D-ČOV obcí  občanům a o podmínkách této výpůjčky;
smlouvu o smlouvě budoucí o budoucím bezplatném převodu domovních čistíren odpadních vod (D-ČOV).

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

Usnesením 37/2018
zastupitelstvo  schvaluje  smlouvy s  Tomášem Kubálem,  bytem Běleč,  a  to  smlouvu o  spolupráci  při  realizaci
programu  budování  a  zajištění  provozu  domovních  čistíren  odpadních  vod  (D–ČOV)  s podporou  národního
programu životní  prostředí  v  obci  Běleč;  smlouvu o budoucím zřízení  práva stavby pro umístění  domovních
čistíren odpadních vod (D-ČOV), smlouvu o výpůjčce D-ČOV obcí  občanům a o podmínkách této výpůjčky;
smlouvu o smlouvě budoucí o budoucím bezplatném převodu domovních čistíren odpadních vod (D-ČOV).

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

Usnesením 38/2018
zastupitelstvo  schvaluje  smlouvy s  Jaroslavem Čechem, bytem Běleč,  a  to  smlouvu o spolupráci  při  realizaci
programu  budování  a  zajištění  provozu  domovních  čistíren  odpadních  vod  (D–ČOV)  s podporou  národního
programu životní  prostředí  v  obci  Běleč;  smlouvu o budoucím zřízení  práva stavby pro umístění  domovních
čistíren odpadních vod (D-ČOV), smlouvu o výpůjčce D-ČOV obcí  občanům a o podmínkách této výpůjčky;
smlouvu o smlouvě budoucí o budoucím bezplatném převodu domovních čistíren odpadních vod (D-ČOV).

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

Usnesením 39/2018
zastupitelstvo schvaluje smlouvy s Janou Fialovou, bytem Běleč, a to smlouvu o spolupráci při realizaci programu
budování  a  zajištění  provozu  domovních  čistíren  odpadních  vod  (D–ČOV)  s podporou  národního  programu
životní  prostředí  v  obci  Běleč;  smlouvu  o  budoucím  zřízení  práva  stavby  pro  umístění  domovních  čistíren
odpadních vod (D-ČOV), smlouvu o výpůjčce D-ČOV obcí  občanům a o podmínkách této výpůjčky; smlouvu
o smlouvě budoucí o budoucím bezplatném převodu domovních čistíren odpadních vod (D-ČOV).
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4) Zavádění obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Starosta informoval o postupu závádění obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Zároveň předložil návrh sazebníku
úhrad za poskytování informací. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 40/2018
zastupitelstvo schvaluje Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací.

5) Majetkové dispozice – pozemky

Starosta navrhl uzavřít smlouvu směnnou s Josefem Marešem na směnu podílu na pozemku pod komunikací Běleč –
Šelmberk za pozemek o výměře 39 m2 s tím, že obě strany zaplatí na polovic návrh na vklad do katastru nemovitostí.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 41/2018
zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy směnné s Josefem Marešem, bytem Běleč, kde Obec Běleč převádí na
Josefa Mareše vlastnické právo k parc. č. 1270/13, vodní plocha, koryto vodního toku umělé, o výměře 39 m2,  a
Josef Mareš převádí na Obec Běleč spoluvlastnické právo s podílem 1/36 k parc. č. 427/16, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 31 m2, vše katastrální území Běleč u Mladé Vožice.

Starosta navrhl uzavřít smlouvu kupní s Jaroslavem Rosolem na odkup podílu na pozemku pod komunikací Běleč –
Šelmberk za cenu 200 Kč. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 42/2018
zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy kupní na nemovitou věc s Jaroslavem Rosolem, bytem Řemíčov, kde
Jaroslav  Rosol  převádí  na Obec Běleč  spoluvlastnické právo s  podílem 1/18 k parc. č. 427/16,  ostatní  plocha,
ostatní komunikace, o výměře 31 m2, vše katastrální území Běleč u Mladé Vožice za cenu 200 Kč.

Starosta  navrhl  uzavřít  smlouvu  směnnou  s  PhDr.  Oswaldem  Schormem,  bytem  Praha  na  směnu  pozemků  pod
komunikací v Elbančicích a pod příjezdovou cestou k vodárně za zbytkový pozemek u silnice Běleč – Bzová a pozemek
– bývalou cestu pod Elbančicemi. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 43/2018
zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy směnné s  PhDr.  Oswaldem Schormem, bytem Praha, kde Obec Běleč
převádí na PhDr. Oswalda Schorma vlastnické právo k  parc. č. 1696/10, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře
2277 m2,  k parc. č. 1699/69, ostatní plocha, silnice, o výměře 320 m2, a k parc. č. 1699/70, ostatní plocha, silnice,
o výměře 70 m2; a PhDr. Oswald Schorm převádí na Obec Běleč vlastnické právo k parc. č. 1038/7, ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 629 m2, k nově vzniklé parc. č. 1038/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
1070 m2,  a k nově vzniklé  parc. č. 1065/10, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 300 m2,  vše  katastrální území
Běleč u Mladé Vožice.

Starosta navrhl schválit záměr darovat účelovou komunikaci Běleč – Staniměřice v katastrálním území Janov u Mladé
Vožice. Komunikace by měla být převedena Městu Mladá Vožice. Město Mladá Vožice převede obci Běleč pozemek pod
komunikací  Běleč  –  Šelmberk.  Pořizovací  hodnota  komunikace  (z  roku  2017)  činí  72  Kč.  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 44/2018
zastupitelstvo schvaluje záměr darovat účelovou komunikaci Běleč – Staniměřice o délce 168 m v k.ú. Janov u
Mladé Vožice.

6) Diskuse a dotazy občanů

Nikdo nenavrhl žádný diskusní bod.

Zasedání bylo ukončeno ve 20:08.
Zápis byl vyhotoven 4. května 2018.

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

starosta, zapisovatel

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

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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