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Zápis
z 43. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,
konaného ve čtvrtek 17. května 2018 od 19:30 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Přítomni Josef Bartůněk (přišel v průběhu projednávání 3. bodu), Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Tomáš Kubále, Hana
Rychlá (přišla v průběhu projednávání 3. bodu), Stanislav Šmejkal, omluven Zdeněk Kubále.

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta Stanislav Šmejkal (dále „předsedající“) v 19:30 a přivítal přítomné. Předsedající
konstatoval,  že  jsou  přítomni  4  členové  zastupitelstva  a  zastupitelstvo  je  usnášeníschopné.  Předsedající  seznámil
přítomné s návrhem programu, zveřejněným na úřední desce a elektronické úřední desce od 11. 5. 2018 do 17. 5. 2018.

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

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

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

Usnesením 44/2018
zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu Marcela Fialu a Jaroslava Čecha a zapisovatelem Stanislava Šmejkala.

2) Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Navrhl vyřadit
body 9)  Domovní  čistírny odpadních vod – smlouvy a  11)  Majetkové  dispozice – pozemky.  Body 10 a  12 budou
přečíslovány. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 45/2018
zastupitelstvo schvaluje program 43. zasedání zastupitelstva obce Běleč.
  1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2) Schválení programu
  3) Účetní závěrka za rok 2017
  4) Závěrečný účet za rok 2017
  5) Hospodaření v obecních lesích v letech 2011 – 2017
  6) Žádosti o dary
  7) Smlouva o poskytnutí dotace – požární stříkačka
  8) Rozpočtové opatření 4/2018
  9) Plán rozvoje sportu obce Běleč na rok 2018 – 2025
10) Diskuse a dotazy občanů

3) Účetní závěrka za rok 2017

Starosta předložil  ke schválení  účetní  závěrku za rok 2017.  Celkové příjmy činily 5 216 456,68 Kč,  celkové výdaje
4 008 064,61 Kč. Objem aktiv a pasiv je 35 351 653,45 Kč, proti roku 2016 se zvýšily o cca 1,1 mil. Kč. Zůstatek na
účtech obce k 31.12.2017 činil 1 345 883,10 Kč. Výnosy obce byly 5 408 148,72 Kč, náklady 4 221 843,38 Kč, zisk činil
1 467 125,34 Kč. Účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky
Obce Běleč.  Během projednávání bodu dorazili členové zastupitelstva Hana Rychlá a Josef Bartůněk. Před hlasováním
dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení bylo přijato.
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Usnesením 46/2018
zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce sestavenou k 31. 12. 2017.

4) Závěrečný účet za rok 2017

Starosta předložil ke schválení návrh závěrečného účtu za rok 2017. Tento byl vyvěšen na úřední desce od 30. dubna
2018 dosud. Obec Běleč čerpala dotace v celkové výši 378 392 Kč. Obec Běleč poskytla dotace a dary v celkové výši
68 140 Kč.

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. byly zjištěny chyby a
nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to: Uvnitř
orgánu veřejné správy nebyla zajištěna průběžná a následná kontrola.
D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní
dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika,
která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,18 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,00 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 %
D.IV. Výrok o výši dluhu územního celku:
Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Výše dluhu územního celku:
0 Kč. 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 3 673 957,71 Kč.

Protože byly v hospodaření nalezeny chyby, navrhl starosta přijmout následující opatření k nápravě:

Obec Běleč upraví vypisování a schvalování zakázek malého rozsahu tak, aby zastupitelstvo schvalovalo i zakázky, které
jsou pod limitem pro schválení zastupitelstvem obce podle směrnice, ale včetně víceprací by mohly tento limit překročit.

K  závěrečnému  účtu  nebyly  vzneseny  žádné  připomínky.  Před  hlasováním  dal  předsedající  možnost  vyjádřit  se
přítomným občanům.

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

Usnesením 47/2018
zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet obce Běleč za rok 2017,
zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad.

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

Usnesením 48/2018
zastupitelstvo obce přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Běleč za rok 2017.

5) Hospodaření v obecních lesích v letech 2011 – 2017

Starosta předložil k projednání protokol o kontrole provedené dne 25.4. a 3.5.2018 na lesních pozemcích ve vlastnictví
obce  Běleč  Českou  inspekcí  životního  prostředí.  Předmětem  kontroly  bylo  dodržování  povinností  vyplývajících  z
ustanovení právních předpisů a rozhodnutí týkajících se funkcí lesa jako složky životního prostředí. Zkontrolována byla
lesní hospodářská evidence a následně byla provedena venkovní pochůzka v lesních porostech 31A, 31B, 31C, 31D, 31E
(vše  Husí  hora),  33A a  33C (vše  Bažantnice)  v  celkem 18 porostních  skupinách.  V 17 porostních  skupinách bylo
hodnocení uzavřeno Bez závad, v porostní skupině 31E5b (kamenitá zalesněná mez uprostřed louky na Husí hoře) po
rekonstrukci  smrkem  na  ploše  0,06  ha  Česká  inspekce  životního  prostředí  doporučuje  ponechat  porostní  skupinu
samovolnému vývoji, popřípadě postupně odstraňovat keře, které brání přírůstkům listnatých dřevin.
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Tím by byly  vyřízeny dlouhodobé  připomínky některých  občanů a  jednoho člena zastupitelstva  obce  k lesnickému
hospodaření obce. Prakticky všechny dlouhodobé připomínky inspekce vyvrátila, naopak v závěru kontrolního zjištění
uvedla,  že  nebyly  zjištěny  nedostatky  v  dodržování  povinností  vyplývajících  z  ustanovení  právních  předpisů  a
rozhodnutí  týkajících se funkcí  lesa  jako složky životního prostředí.  Dlouhodobé připomínky směřující  k provedení
rekonstrukcí na skalnatých okrajích lesů ČIŽP výslovně nedoporučuje, máme zde nechat les samovolnému vývoji.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 49/2018
zastupitelstvo bere na vědomí protokol o  kontrole  dodržování povinností  vyplývajících z ustanovení právních
předpisů  a  rozhodnutí  týkajících  se  funkcí  lesa  jako  složky  životního  prostředí  Českou  inspekcí  životního
prostředí ze dne 3. května 2018

6) Žádosti o dary

Spolek Linka bezpečí, z.s. požádal obec o podporu ve výši 2 000 Kč na provoz linky bezpečí. Obec Běleč již v minulosti
na provoz linky bezpečí přispěla. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 50/2018
zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru spolku Linka bezpečí, z.s., IČ 61383198, ve výši 2 000 Kč.

7) Smlouva o poskytnutí dotace – požární stříkačka

Starosta  navrhl  uzavřít  smlouvu  o  poskytnutí  dotace  s  Jihočeským krajem na  poskytnutí  dotace  na  novou  požární
stříkačku. Požární stříkačka bude spolufinancována z prostředku, které získá Sbor dobrovolných hasičů, spoluúčast obce
na projektu bude cca ve výši 125 000 Kč. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 51/2018
zastupitelstvo  schvaluje  uzavření  smlouvy  o  poskytnutí  dotace  SDO/OEZI/622/18  reg.  č.  452-06-20/18  s
poskytovatelem dotace, jímž je Jihočeský kraj na částku 175 000 Kč na realizaci projektu Pořízení nové přenosné
motorové stříkačky.

8) Rozpočtové opatření 4/2018

Starosta připravil rozpočtové opatření 4/2018. Rozpočtové opatření řeší zvýšení příjmů ze schválených dotací:
Rekonstrukce místní komunikace Do Souhrad II.etapa 225 000 Kč
Pořízení nové přenosné motorové stříkačky 175 000 Kč
Oprava společenské místnosti a bývalé prodejny vč. vybavení 130 000 Kč
Zlepšení požární ochrany JSDHO Běleč   30 000 Kč

Ve výdajích jsou navýšeny prostředky na financování projektů, které jsou dotovány těmito dotacemi.  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 rozpočtové opatření 4/2018 – zvýšení příjmů i výdajů o 560 000 Kč.
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9) Plán rozvoje sportu obce Běleč na roky 2018 – 2025

Starosta  připravil  plán  rozvoje  sportu  obce  Běleč  v  souladu  se  zákonem  o  podpoře  sportu.  Před  hlasováním  dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 53/2018
zastupitelstvo schvaluje Plán rozvoje sportu obce Běleč na roky 2018 – 2025.

10) Diskuse a dotazy občanů

Nikdo nenavrhl žádný diskusní bod.

Zasedání bylo ukončeno v 19:49.
Zápis byl vyhotoven 18. května 2018.

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

starosta, zapisovatel

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

ověřovatel zápisu

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

ověřovatel zápisu

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

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