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Zápis
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,

konaného ve čtvrtek 18. dubna 2019 od 19:30 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Přítomni Josef Bartůněk,  Jaroslav Čech, Marcel Fiala,  Pavel Krejčí  (přišel  v průběhu projednávání  3. bodu), Tomáš
Kubále, Jitka Neradová a Stanislav Šmejkal.

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta Stanislav Šmejkal (dále „předsedající“) v 19:35 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 12. 4. 2019 do 18. 4. 2019.

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jitku Neradovou a Tomáše Kubáleho a zapisovatelem Stanislava Šmejkala.
Nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 16/2019
zastupitelstvo  určuje  ověřovateli  zápisu  Jitku  Neradovou  a  Tomáše  Kubáleho  a  zapisovatelem  Stanislava
Šmejkala.

2) Schválení programu

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

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

Usnesením 17/2019
zastupitelstvo schvaluje program 6. zasedání zastupitelstva obce Běleč.
  1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2) Schválení programu
  3) Domovní čistírny odpadních vod – informace o stavu projektu
  4) Rozpočtové opatření 3/2019
  5) Diskuse

3) Domovní čistírny odpadních vod – informace o stavu projektu

Starosta představil současný stav projektu domovních čistíren. Dne 28. března 2019 vydal vodoprávní úřad, Městský
úřad Tábor, rozhodnutí, kterým povolil stavbu 36 čistíren odpadních vod. Toto mělo být doručeno všem účastníkům a
běží lhůta na odvolání. Dne 9. dubna 2019 podali Josef a Luboš Bartůňkovi, i když nejsou účastníky řízení, odvolání
proti rozhodnutí, z toho důvodu, že jim obec nepostaví domovní čistírnu k domu č.p. 23 v Bělči. Stejného dne podal
Josef Bartůněk druhé odvolání, ve kterém zpochybnil legálnost schválení kanalizací v Bělči a ve Bzové. Protože obec
nemůže těmto odvoláním vyhovět, běží odvolací řízení na krajském úřadě, dokud nebudou Josef a Luboš Bartůňkovi
vyloučeni. Městský úřad Tábor dále doporučil starostovi, aby si pro jednání s rodinou Bartůňkových ustanovil zástupce,
protože Bartůňkovi  odmítají  se starostou vůbec jednat.  Starosta  nesouhlasí  s  tím, aby si  kdokoliv diktoval,  kdo má
zastupovat obec a s kým je ochoten jednat, ale i když považuje požadavek vodoprávního úřadu jako nemístný zásah do
samosprávy, po dohodě s dalšími členy zastupitelstva obce ustanovil zástupcem obce pro odvolací řízení JUDr. Miloše
Tuháčka, advokáta. Zplnomocnil jej jednáním ve věci odvolání a vyloučení Josefa a Luboše Bartůňkových ze stavebního
řízení.  Předsedající dal možnost vyjádřit se přítomným občanům. Během diskuse přišel Pavel Krejčí. Proběhla velmi
vzrušená diskuse, jejíž přesný obsah nebylo možno zaznamenat. Občané se dotazovali Josefa Bartůňka, proč si bere 36
rodin jako rukojmí a zda si uvědomuje, že velkou část občanů obce poškozuje. Josef Bartůněk trvá na tom, že dále bude
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blokovat svým odvoláním celý projekt, i když se jej právně netýká a nevadí mu, že jde proti většině obce, situace občanů
je mu lhostejná, jde mu pouze o jeho osobní zájem, odvolání nestáhne. Starosta upozornil Josefa Bartůňka na slib člena
zastupitelstva obce. Dále proběhla diskuse o stavebních řízeních tří účastníků, kteří projevili zájem o  čistírnu s více než
měsíčním zpožděním oproti stanovenému termínu 31. května 2018. Majitelé domu č.p. 5 v Bělči si vyřešili jak vztahy se
sousedy, tak si dohodli úpravu projektu s projektantem, s obcí průběžně komunikovali a dnes mají zahájené stavební
řízení, stavební povolení může nabýt právní moci v druhé polovině května, tedy dříve než zbytku obce. U domu č.p. 2
v Elbančicích se ukázalo, že dům nesplňuje podmínky dotačního programu a i když jsme tento případ na fondu řešili,
nelze čistírnu postavit. U domu č.p. 23 v Bělči nelze požadovanou trasu využít, protože vede přes soukromé pozemky
jejichž majitelé s vedením kanalizace nesouhlasí. Bartůňkovi a Šmídovi od května 2018 do března 2019 udělali pouze
1 krok – 6 týdnů po termínu vhodili návrh smluv o realizaci domovních čistíren do schránky obce, jinak se o čistírny po
dobu  10  měsíců  nijak  nezajímali.  Pokud  si  Šmídovi  zařídí  uvedení  katastrálních  záznamů  do  souladu  s dotačním
programem, obec nevylučuje realizaci domovní čistírny v druhé vlně. U Bartůňkových bude nutná změna přístupu. Další
diskuse neposunula věc nijak dále. Starosta se na konci zeptal, zda má někdo návrh na hlasování o úpravě jeho postupu
ve věci odvolání Josefa a Luboše Bartůňkových. Nikdo nenavrhl žádné usnesení.

4) Rozpočtové opatření 3/2019

Starosta připravil rozpočtové opatření 3/2019. Jedná se o přesun 50 000 Kč z rozpočtové rezervy na právní zastoupení.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 18/2019
zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 3/2019 – zvýšení a snížení výdajů o 50 000 Kč.

5) Diskuse

Josef Bartůněk se ptal, proč mu nechodí pozvánky na schůze. Starosta mu pomalu, tak aby to i on pochopil, znovu
vysvětlil, že nemá žádnou povinnost posílat pozvánky na schůze. Poznámka zapisovatele: člen zastupitelstva obce Josef
Bartůněk  by  si  konečně  měl  přečíst  svá  práva  a  povinnosti  tím  spíše,  že  jde  o  bývalého  starostu.  Josef  Bartůněk
neposkytl starostovi ani e-mailovou adresu ani mobilní telefonní číslo a výslovně zakázal posílat mu SMS zprávy na
pevnou linku.

Jitka Váchová se ptala, zda může obec zrealizovat její požadavek ohledně popelnic. Starosta odpověděl, že může.

Nikdo nenavrhl žádný další příspěvek do diskuse.

Zasedání bylo ukončeno ve 20:12.
Zápis byl vyhotoven 19. dubna 2019.

Starosta považuje za nutné na konec zápisu připomenout text slibu člena zastupitelstva obce:
„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.“

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

starosta, zapisovatel

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

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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