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Zápis
ze 46. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,
konaného ve čtvrtek 28. června 2018 od 19:30 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Přítomni  Jaroslav  Čech,  Marcel  Fiala,  Tomáš  Kubále,  Hana  Rychlá,  Stanislav  Šmejkal,  omluven  Zdeněk  Kubále,
neomluven Josef Bartůněk.

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 21. 6. 2018 do 28. 6. 2018.

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Hanu Rychlou a Tomáše Kubáleho a zapisovatelem Stanislava Šmejkala.
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 96/2018
zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu Hanu Rychlou a Tomáše Kubáleho a zapisovatelem Stanislava Šmejkala.

2) Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Luboš Bartůněk
přinesl k projednání projektovou dokumentaci na připravovaný rodinný dům na p.č. 178/1. Tuto dokumentaci vedení
obce  prostuduje  a  případně  předloží  na  dalším  zasedání.  Před  hlasováním  dal  předsedající  možnost  vyjádřit  se
přítomným občanům.

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

Usnesením 97/2018
zastupitelstvo schvaluje program 46. zasedání zastupitelstva obce Běleč.
  1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2) Schválení programu
  3) Žádost o dotaci – požární zbrojnice
  4) Domovní čistírny odpadních vod – smlouvy
  5) Majetkové dispozice – pozemky
  6) Diskuse a dotazy občanů

3) Žádost o dotaci – požární zbrojnice

Starosta  s  projektantem  připravili  úpravu  projektu  k  žádosti  o  dotaci  na  rekonstrukci  požární  zbrojnice.  Úprava
stávajícího projektu vyhovuje požadavkům HZS – nové WC a sprcha. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit
se přítomným občanům.

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

Usnesením 98/2018
zastupitelstvo schvaluje žádost o dotaci z programu "Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných
hasičů obcí - výzvu JSDH_V3_2019: Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice" ve výši 956 968 Kč, celkové
náklady projektu 1 927 531 Kč.
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4) 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. Zastupitelé se jednomyslně dohodli, že o
usnesením 99/2018 – 101/2018 se bude hlasovat společně.

Hlasování o usneseních 99/2018 – 101/2018: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením 99/2018
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 Jiřím Smrčinou a Lubošem Smrčinou.

Usnesením 100/2018
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 Janem Tvrdíkem a Michaelou Tvrdíkovou.

Usnesením 101/2018
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 Danielem Albrechtem.

5) Majetkové dispozice – pozemky

Manželé  Vandrovcovi  požádali  obec o směnu pozemku za domem č.p.  6  ve Bzové.  Obci  za  to  nabídli  3  pozemky
navazující na obecní pozemky – část lesa, část zeleně – budoucí les a část rybníka v Mederovech. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 102/2018
zastupitelstvo schvaluje  uzavření smlouvy  směnné s manželi Vandrovcovými, kde  Obec Běleč  převádí na SJM
Vandrovec  Josef  a  Vandrovcová  Markéta  vlastnické  právo  k  pozemku  parc. č. 1671,  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace, o výměře 586 m2, katastrální území Běleč u Mladé Vožice,  a SJM Vandrovec Josef a Vandrovcová
Markéta převádí na Obec Běleč vlastnické právo  k  pozemkům parc. č. 788/3, lesní pozemek, o výměře 100 m2,
parc. č. 788/4, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 64 m2, a parc. č. 1116/2, vodní plocha, rybník, o výměře
359 m2, vše katastrální území Běleč u Mladé Vožice.

Starosta dohodl s majitelkami domu č.p. 32 v Bělči směnu pozemků pod částí hráze požární nádrže. Za to dostanou
předzahrádku u domu č.p. 32. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 103/2018
zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy směnné s majitelkami domu č.p. 32 v Bělči , kde Obec Běleč převádí na
Ing. Moniku Halaburtovou podíl ve výši 1/4, na MUDr. Irenu Hanzalovou podíl ve výši 1/4, na Soňu Kočovou
podíl ve výši 1/4 a na MUDr. Olgu Pelikánovou podíl ve výši 1/4 na pozemku parc. č. 1284/68, ostatní plocha, jiná
plocha,  o výměře 106 m2,  katastrální  území Běleč u Mladé Vožice,  a Ing.  Monika Halaburtová,  MUDr. Irena
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Hanzalová, Soňa Kočová a MUDr. Olga Pelikánová převádí na Obec Běleč nově vzniklý pozemek parc. č. 1284/73,
trvalý  travní  porost,  o  výměře  155 m2,  vydělený  geometrickým  plánem  č.  pl.  285-132/2017 z  pozemku parc.
č. 1284/5, katastrální území Běleč u Mladé Vožice.

Starosta navrhl sloučit pozemky a popsal jednotlivá slučování, sloučení pozemků pod komunikací Běleč – Šelmberk a
zeleň pod rybníkem Bažantnice. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 104/2018
zastupitelstvo schvaluje sloučení pozemků parc. č.  427/11, 427/10 a 1654/2, pozemků parc. č.  1299/1,  1299/4 a
1299/5, a pozemků  parc. č. 1299/3 a 1702/3.

6) Diskuse a dotazy občanů

Nikdo z přítomných nenavrhl žádný bod do diskuse.

Zasedání bylo ukončeno v 19:51.
Zápis byl vyhotoven 30. června 2018.

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

starosta, zapisovatel

........................................
Hana Rychlá

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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