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Zápis
ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,
konaného ve čtvrtek 30. května 2019 od 19:30 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

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

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta Stanislav Šmejkal (dále „předsedající“) v 19:33 a přivítal přítomné. Předsedající
konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Předsedající seznámil přítomné
s návrhem programu, zveřejněným na úřední desce a elektronické úřední desce od 24. 5. 2019 do 30. 5. 2019.

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 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 19/2019
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. Žádné návrhy
nebyly předloženy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 20/2019
zastupitelstvo schvaluje program 7. zasedání zastupitelstva obce Běleč.
  1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2) Schválení programu
  3) Účetní závěrka za rok 2018
  4) Závěrečný účet za rok 2018
  5) Rozpočtová opatření
  6) Žádosti o dary
  7) Majetkové dispozice – pozemky
  8) Povodňový plán obce
  9) Žádosti o dotace
10) Žádost o dlouhodobý pronájem pozemků – Římský archeopark
11) Domovní čistírny odpadních vod – informace o stavu projektu
12) Žádost o připojení k vodovodu
13) Prohlášení pozemků za kulturní památku – Elbančice
14) Informace o objížďce – Běleč – Staniměřice
15) Diskuse

3) Účetní závěrka za rok 2018

Starosta předložil  ke schválení  účetní  závěrku za rok 2018.  Celkové příjmy činily 5 759 338,81 Kč,  celkové výdaje
6 554 983,89 Kč. Objem aktiv a pasiv je 36 268 684,45 Kč, proti roku 2017 se zvýšily o cca 0,9 mil. Kč. Zůstatek na
účtech a v pokladně obce k 31.12.2018 činil 550 238,02 Kč. Výnosy obce byly 5 162 815,13 Kč, náklady 4 543 882,92
Kč, zisk činil 751 362,21 Kč. Účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace
účetní jednotky Obce Běleč.  Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
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Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením 21/2019
zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce sestavenou k 31. 12. 2018.

4) Závěrečný účet za rok 2018

Starosta předložil ke schválení návrh závěrečného účtu za rok 2017. Tento byl vyvěšen na úřední desce od 13. května
2019 dosud. Obec Běleč čerpala dotace v celkové výši 631 600 Kč. Obec Běleč poskytla dotace a dary v celkové výši
50 730 Kč.

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. byly zjištěny chyby a
nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to: Nedostatky, spočívající v
porušení povinností územního celku stanovených zvláštními právními předpisy: Nebyla podána písemná informace
přezkoumávajícímu  orgánu  o  přijetí  opatření  k  nápravě  chyb  a  nedostatků  uvedených  ve  zprávě  o  výsledku
přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu.

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: Riziko uložení  pokuty za  naplnění  skutkové
podstaty  přestupku  dle  §  14  odst.  1  zákona  č.  420/2004  Sb.,  o  přezkoumávání  hospodaření  územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ...................................................... 1,94 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ................................................................ 0 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ............................. 0 %

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: 0,00 Kč
60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 3 857 326,89 Kč

Protože byla v hospodaření nalezena chyba, navrhl starosta přijmout následující opatření k nápravě:

Obec Běleč bude dodržovat termín pro písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb
a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu.

K závěrečnému účtu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 22/2019
zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet obce Běleč za rok 2018,
zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad.

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

Usnesením 23/2019
zastupitelstvo obce přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Běleč za rok 2018.
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5) Rozpočtová opatření

Starosta připravil v rámci své kompetence rozpočtové opatření 4/2019. Jedná se o navýšení příjmů a výdajů o 29  000 Kč
na volby do Evropského parlamentu a změny ve výdajích v paragrafech lesy (50 000 Kč a požární ochrana (3 930 Kč).
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 24/2019
zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření  4/2019 – zvýšení  příjmů a výdajů o 29 000 Kč, změny ve
výdajích v rámci paragrafů ve výši 53 930 Kč.

Starosta připravil  rozpočtové opatření 5/2019. Jedná se o navýšení příjmů a výdajů o 500  000 Kč na hospodaření v
lesích, navýšení příjmů z pronájmu pozemků o 17 030 Kč, navýšení daňových příjmů a místních poplatků o 847 Kč,
snížení příjmů o 6 877 Kč (nedočerpaná dotace), navýšení výdajů na telekomunikační služby u místní správy o 22 680
Kč a pachtovné o 700 Kč, snížení výdajů o 12 380 Kč (elektřina u kluboven) a změny ve výdajích v rámci paragrafů
kultura (10 000 Kč), mládež (2 750 Kč), zájmové (3 520 Kč), osvětlení (4 730 Kč), prostranství (30 Kč), volby do
Evropského parlamentu (5 300 Kč) a místní správa (4 250 Kč). Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
přítomným občanům.

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

Usnesením 25/2019
zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 5/2019 – zvýšení příjmů o 517 877 Kč, snížení příjmů o 6 877 Kč,
zvýšení výdajů o 523 380 Kč, snížení výdajů o 50 000 Kč, změny ve výdajích v rámci paragrafů o 30 580 Kč.

6) Žádosti o dary

Dva spolky požádaly obec o příspěvek na činnost. Starosta navrhuje vyhovět Jezdeckému klubu Mladá Vožice z.s. a
Lince  bezpečí,  z.s.  na  činnost  každému  ve  výši  2 000  Kč.  Před  hlasováním  dal  předsedající  možnost  vyjádřit  se
přítomným občanům.

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

Usnesením 26/2019
zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru Jezdeckému klubu Mladá Vožice z.s., IČ 70893748, ve výši 2 000 Kč.

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

Usnesením 27/2019
zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru spolku Linka bezpečí, z.s., IČ 61383198, ve výši 2 000 Kč.

7) Majetkové dispozice

Starosta navrhl sloučit pozemky pod komunikací Běleč – Staniměřice (pozemek 1702/9), pod a v blízkosti komunikace
Běleč  –  Bzová  (pozemky  1200,  1195/1,  1191/2,  1699/8  a  1699/30),  lesní  pozemky  a  pozemky  na  ně  navazující
v lokalitách pod Bzovou (pozemky 684/2, 620/1, 684/1 a 597/3), Stráň (pozemek 750/1), Husí hora (pozemky 779 a
797),  v  Pasíčkách (pozemek 382),  v  Mederovech (pozemek 1106/6),  v  Bažantnici  (pozemky 1039,  1047/3,  1310 a
1311/2)  a  Na  Obci  (pozemky  1054/7  a  1054/1).  Před  hlasováním dal  předsedající  možnost  vyjádřit  se  přítomným
občanům.

Hlasování: pro 6, proti 1, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
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Usnesením 28/2019
zastupitelstvo schvaluje sloučení pozemků parc. č. 1702/9, 1362/88, 1633/10 a 1362/54, sloučení pozemků parc. č.
1200, 1201/3 a 1199/1, sloučení pozemků parc. č. 1195/1, 1197, 1199/4 a 1188/1, sloučení pozemků parc. č. 1191/2 a
1186/2, sloučení pozemků parc. č. 1699/8, 1699/56, 1699/55 a 1699/52, sloučení pozemků parc. č. 1699/30 a 1699/97,
sloučení pozemků parc. č. 684/2 a 1668/3, sloučení pozemků parc. č. 382 a 377, sloučení pozemků parc. č. 620/1 a
679/2, sloučení pozemků parc. č. 684/1, 597/2 a 1668/1, sloučení pozemků parc. č. 750/1, 750/3, 750/5, 750/6, 750/8,
750/9, 750/10, 750/11 a 750/12, sloučení pozemků parc. č. 779, 783, 784, 778/1, 778/2, 778/3, 778/4, 788/3, 878/2,
752/1, 802/1, 803, 804, 809/1, 809/6, 838/1 a 838/2, sloučení pozemků parc. č. 797 a 788/4, sloučení pozemků parc. č.
1039, 1041/2, 1043/4 a 1043/5, sloučení pozemků parc. č. 1047/3 a 1047/4, sloučení pozemků parc. č. 1054/7, 1054/9,
1054/10,  1054/11,  1054/12  a  1054/13,  sloučení  pozemků  parc.  č.  1106/6,  1106/10,  1106/11  a  1106/12,  sloučení
pozemků parc. č. 1310 a 1306, sloučení pozemků parc. č. 1311/2, 1305, 1304/1 a 1299/2, sloučení pozemků parc. č.
579/3 a 1668/4, a sloučení pozemků parc. č. 1054/1, 1054/2, 1054/3, 1054/15, 1054/17 a 1054/18, vše katastrální
území Běleč u Mladé Vožice.

8) Povodňový plán obce

Starosta navrhl  upravit  platný povodňový plán obce, do povodňové komise místo Hany Rychlé a Zdeňka Kubáleho
jmenovat Jitku Neradovou a Tomáše Kubáleho a opravit kontakty a neaktuální údaje. Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 29/2019
zastupitelstvo schvaluje Povodňový plán obce Běleč.

9) Žádosti o dotace

Starosta navrhuje opakovaně požádat o dotaci na rekonstrukci požární zbrojnice jako v roce 2018. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 30/2019
zastupitelstvo schvaluje žádost o dotaci z programu "Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných
hasičů obcí - výzvu JSDH_V3_2020: Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice" ve výši 956 968 Kč, celkové
náklady projektu 1 927 531 Kč.

Josef Bartůněk se ptal, co obnáší projekt rekonstrukce zbrojnice, starosta vysvětlil obsah projektu. Luboš Bartůněk se
ptal,  kde je dokumentace,  ta je v kanceláři.  Michal  Mareš  se  ptal,  proč se obec v předminulém roce nedostavila  k
převzetí  dotace  na hasičskou zbrojnici.  Tato  informace  se  nezakládá na  pravdě,  obec  žádnou takovou dotaci  nikdy
neodmítla.  Poznámka  zapisovatele:  „lze  to  ověřit  na  https://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky-

649464.aspx“.

10) Žádost o dlouhodobý pronájem pozemků – Římský archeopark

Starosta pozval přítomné a pozve občany na diskusi o projektu ve společenské místnosti v Bělči ve čtvrtek 6. června
2019 od 19:30. Jana Šmídová žádá, aby byla schůzka v pátek, aby se mohli dostavit všichni chalupáři. Starosta vysvětlil,
že víkendy jsou po celý červen plné kulturních akcí a tradiční termín schůzí ve čtvrtek je podle jeho názoru lepší. Na
žádost člena zastupitelstva Josefa Bartůňka dal starosta hlasovat o navrženém termínu.

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

Usnesením 31/2019
zastupitelstvo schvaluje termín diskuse s občany na téma římského archeoparku na čtvrtek 6.6.2019 od 19:30.
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11) Domovní čistírny odpadních vod – informace o stavu projektu

Starosta popsal současný stav projektu stavby domovních čistíren v obci. Odvolání manželů Šmídových, odvolání Josefa
a Luboše Bartůňka a odvolání  Josefa Bartůňka v současné době řeší  krajský úřad a čekáme, že v nejbližší  době je
zamítne. Bartůňkovi a Šmídovi vydírají celou obec a obecně by mělo platit, že s vyděrači se nejedná.

Luboš Bartůněk zplnomocnil na dnešní jednání pana Josefa Mrázka, aby jeho jménem na jednání zastupitelstva jednal.
Starosta mu vysvětlil celý problém s domovními čistírnami i s důvody, proč Bartůňkovi a Šmídovi nebyli zařazeni do
projektu. Nezapojení do stavebního řízení pro 36 domovních čistíren neznamená vyřazení z celého projektu, majitelé
domu č.p. 5 v Bělči vyřešili problém s umístěním stavby a mají své stavební řízení, domovní čistírna pro dům č.p. 43
v Bělči je řešena v dalším stavebním řízení, a to i když v první vlně se tato čistírna stavět vůbec nebude. Domy Běleč 23
a Elbančice 2 nelze v současné době zapojit do projektu, ale to neznamená, že to v budoucnu není možné. Ale to by
nesměl majitel domu č.p. 23 zakázat starostovi obce, aby jej kontaktoval, a to by musela paní Šmídová brát starostovi
telefon.  V úterý  23.  dubna  2019 starosta  s  projektantem vymysleli  způsob,  jak  vyřešit  problém u  Šmídů,  ale  paní
Šmídová raději nekomunikuje a pak si stěžuje, že jí obec ubližuje. Jenom mezi 23. a 25. dubnem 2019 nevzala Jana
Šmídová starostovi telefon 11x , nereagovala na zaslanou SMS a starosta má tedy oprávněně názor, že o žádnou čistírnu
nestojí a od začátku je její činnost motivována pouze tím, aby projekt pohřbila. Jana Šmídová starostovi vytýkala, že trvá
na požadavku,  aby si  o domu č.p. 2 v Elbančicích změnili  způsob užívání  z „objekt  lesního hospodářství“ na něco
obytného, ale prý je to složité a ona to řešit nebude. Jenomže v tom případě neplní podmínky dotačního programu.

Proběhla dlouhá asi 90timinutová diskuse, během které byly postupně probírány problémy bodu 11 a 12 tohoto jednání, a
jejíž průběh nebylo při nejlepší vůli možné podrobně zaznamenat, řešily se spory mezi rodinou Bartůňkovou a obcí,
Josef Mrázek se ujal jisté role mediátora a postupem času se jak členové zastupitelstva na straně jedné, tak i  Josef
Mrázek jako zmocněnec strany druhé dobrali k tomu, že obec žádá získat pozemky pod komunikacemi a odblokovat
domovní čistírny a Luboš Bartůněk žádá sjezd na svoji parcelu a povolení vybudování vodovodní přípojky. Josef Mrázek
nevidí problém, abychom se na tom dohodli, když je problém tak jednoduchý. Zastupitelé obce souhlasí s tím, že jedinou
smlouvou lze toto vše vyřešit, kromě velkého pozemku na Obci a zastavitelných a rozvojových ploch nabízí Lubošovi
Bartůňkovi jakýkoliv zemědělský pozemek o výměře dvojnásobku požadovaných pozemků pod komunikacemi. Situace
spěla ke zdárnému výsledku, ale Josef Bartůněk prohlásil, že přednese další požadavky, na dotaz svého synovce Josefa
Mrázka odmítl specifikovat jaké, Luboš Bartůněk prohlásil, že odsouváním stavby mu rostou náklady a ty bude chtít
uhradit od obce. V této situaci vedení obce nemá možnost situaci jakkoliv odblokovat, Bartůňkovi a jejich širší rodina si
musí nejdříve ujasnit, co vlastně chtějí.

Co se týká výstavby domovních čistíren pro dům č.p. 23 v Bělči a dům č.p. 2 v Elbančicích, starosta nabídl řešení, že
pokud  odvolatelé  (Zdeněk,  Šmíd,  Jana  Šmídová,  Josef  Bartůněk  a  Luboš  Bartůněk)  do  konce  května  stáhnou  svá
odvolání, bude s nimi obec jednat o zapojení do druhé vlny domovních čistíren. Pokud jejich odvolání zamítne krajský
úřad, starosta ve věci čistíren pro tyto dva domy nepřeloží stéblo stéblem a nijak se nebude ve věci angažovat.

Základní pravidla projektu čištění odpadních vod v Bělči jsou už léta stejná: Obec není povinna řešit občanům čištění
odpadních vod a občané nejsou povinni řešit čištění odpadních vod ve společném projektu. Nikdo nebude nikoho do
stavby domovní čistírny nutit, všichni jsou do projektu zapojeni dobrovolně, všichni musí přiložit ruku k dílu. Vše je
dobrovolné, řešíme společně společný zájem. A pokud se to někomu nelíbí, může stát opodál. A nemusí kvůli tomu, že
stojí opodál dělat svinstva a vydírat své spoluobčany.

12) Žádost o připojení k vodovodu

Vzhledem k tomu, že Luboš Bartůněk stále blokuje svým šikanózním odvoláním výstavbu domovních čistíren a je nutné
před  souhlasem  vyřešit  další  problémy  ve  věci  vodovodní  přípojky,  navrhuje  starosta  rozhodnutí  odložit,  protože
v současné podobě by bylo nutné žádost zamítnout a to není zájmu obce ani žadatele. Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 32/2019
zastupitelstvo odkládá rozhodnutí o žádosti o připojení vodovodu od Luboše Bartůňka.
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13) Prohlášení pozemků za kulturní památku – Elbančice

Starosta popsal postup prohlášení pozemků v Elbančicích za památkově chráněné.

Obec Běleč obdržela dne 15. dubna zvláštní dopis z ministerstva kultury. Ministerští úředníci nám sdělili, že obdrželi
podnět k prohlášení pozemků kolem zámečku v Elbančicích za kulturní památku a že "v tomto řízení byly shromážděny
dostatečné podklady k rozhodnutí".  Dostali  jsme lhůtu 15 dnů na seznámení se spisem a k vyjádření k podkladům.
Z těchto 15 dnů nakonec zbyly dny pouze dva, protože v rozporu se zákonem nám ministerstvo umožnilo do spisu
nahlížet  pouze v úředních hodinách a to pouze v době,  kdy byl  Pan úředník v práci,  tudíž jednou týdně ve středu.
A kupodivu zrovna středa 1. května byl svátek. Pokusil jsem se získat podklady při cestě do Prahy hned první den při
cestě do Prahy, pokusil jsem se získat podklady elektronicky přes internet, ale Pan úředník sice část podkladů poslat, ale
ty nejpodstatnější zatajil, takže jsme se k nim dostávali poměrně neoficiální cestou.

O co se jedná? Majitelé zámku a jejich rodinní příslušníci vypracovali v prosinci 2018 návrh na prohlášení "lázeňského
parku Elbančice" za kulturní památku. Návrh doprovodili vylhanou argumentací,  kterou nekompetentní úředníci dále
opisovali.  Tento návrh protlačili  majitelé zámku bez jakékoliv konzultace s majiteli  pozemků - Obcí Běleč, manželi
Schormovými a Lesy České republiky. Lesní pozemky sami ministerští úředníci beze slova vysvětlení z návrhu vyškrtli,
pravděpodobně z obavy, že státní podnik by se mohl bránit. Manželé Schormovi a Obec Běleč dostali již výše uvedené
dva dny na prostudování materiálů a reakci. Situaci jsme jakž takž zvládli, i s přílohami má stanovisko obce 17 stránek,
museli jsme připomínkovat celé řízení, které je podle našeho názoru vedeno nezákonně, rozporovali jsme původní návrh,
napadli jsme práci komise Národního památkového ústavu, Městského úřadu v Táboře, Krajského úřadu Jihočeského
kraje i ministerstva samotného. Poukázali jsme na to, že Obec Běleč není ta, kdo (slovy navrhovatelů) provádí negativní
a nekulturní zásahy civilizace. Obec Běleč nevybagrovala v lese parkoviště pro zámecké hosty, Obec Běleč neudělala v
bývalé kapli grilovací centrum, Obec Běleč nenatloukla do 300 let starých lip hřebíky, my nevypouštíme odpadní vody
bez čištění na cizí pozemky a neničíme nevěstám jejich svatební den.

To nejdůležitější ovšem leží pod desítkami stránek vzletných slov. V Elbančicích zámecký nebo lázeňský park nikdy
nebyl. Parkovou úpravu měl jen pozemek u hájenky v Bažantnici, v Elbančicích šlo vždy pouze o louky a pole. Fikce o
lázeňském parku vznikla v hlavě majitelů zámku, protože na památku (zámek již je památkou) jako součást souboru lze
sehnat další dotace. Stejně tak je nesmysl prohlásit za památku 12.564 m2 pozemků, například památkově chráněný
zámek v Měšicích nemá památkově chráněné žádné pozemky.  Velký čtyřkřídlý zámek v Mladé Vožici  má zahradu
památkově chráněnou, i když  už jako zámecká zahrada desítky let neslouží a my nechceme, aby nám tu vznikla podobná
brzda rozvoje obce. Navrhovatelům v Elbančicích nepatří ani 1 m 2 pozemků, oni si vesele podnikají na cizím a teď našli
cestu jak de facto vyvlastnit jinému majetek.

Proč by nás prohlášení jednoho obecního pozemku za nemovitou památku mělo trápit? Tak za prvé, od obdržení výše
zmíněného dopisu musíme "oznámit Ministerstvu kultury každou zamýšlenou i uskutečněnou změnu jejího vlastnictví,
správy nebo užívání". Tudíž nesmíme nikomu dovolit postavit si na komunikaci auto nebo stan bez toho, abychom to
oznámili v dostatečném předstihu Ministerstvu kultury. I to je důvod, proč v podstatě nemůžeme povolit pořádání svateb,
i to je důvod, proč jsme zakázali na cestě pořádání jakýchkoliv kulturních akcí. To podstatné ovšem bude následovat po
prohlášení  cesty  za  památku.  Všechny  kroky  budeme  muset  konzultovat  s  památkáři,  na  všechny  opravy  cesty,
prořezávání stromů a jakékoliv nakládání s majetkem budou mít památkáři právo veta. Druhou stranou je publikace
Národního památkového ústavu "Péče o památkově významné venkovní komunikace". Jde o 169stránkovou brožurku,
která má sjednotit metodickou činnost památkové péče. Sekce venkovní komunikace s prašným povrchem, což je náš
případ, zná pouze vozovky kalené (štětované nebo makadamové), což v kombinaci s přítomností staré aleje připravuje
obci  významnou  díru  do  rozpočtu  na  léta  dopředu,  údržba  takové  komunikace  bude  v  průměru  dražší  než  údržba
asfaltových komunikací. Pan hoteliér ze zámku prostě vymyslel způsob, jak svým hostům na úkor všech občanů obce
zpříjemnit život. A protože nechci, aby obec mrhala prostředky na zajištění pohodlí hostů v Elbančicích, budu nadále
pracovat  na  tom,  aby  žádná  památková  ochrana  na  obecních  pozemcích  nebyla.  Není  přece  možné  zbavit  kvůli
smyšlenkám majitele  práva  k majetku  nebo mu dokonce  nařídit  zbytečné  investice.  Takové  chování  tu  bylo  běžné
v padesátých letech, na základě podobného zločinného jednání přišla rodina našeho nejvýznamnějšího rodáka, režiséra
Evalda Schorma, už jednou o majetek. Je opravdu nutné, aby i 30 let po pádu bolševiků se dělo něco podobného?

Pavel Krejčí se ptal přítomného Marcela Hrubého, proč návrh na prohlášení pozemků za kulturní památku podal. Marcel
Hrubý se na dotaz odmítl vyjádřit.
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Starosta  navrhl,  aby  se  k  věci  vyjádřilo  zastupitelstvo  obce.  Před  hlasováním dal  předsedající  možnost  vyjádřit  se
přítomným občanům.

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

Usnesením 33/2019
zastupitelstvo nesouhlasí s prohlášením „souboru pozemků u zámečku Elbančice“ za kulturní památku.

Starostu zaráží postoj zastupitele obce Josefa Bartůňka, kterému nevadí částečné vyvlastnění obecního pozemku.

14) Informace o objížďce – Běleč – Staniměřice

Starosta informoval o uzavírce mostu v Janově a objížďce po komunikaci od 3. června 2019 na dobu 4 měsíců. Proběhla
diskuse o vozidlech, která mohou a nemohou na komunikaci jezdit. Objížďka bude pro vozidla do 3,5 tuny, autobusy a
dopravní obsluhu Staniměřic, Horních a Dolních Koutů, nákladní doprava mezi Bělčí a Františkovem není povolena.

15) Diskuse

Pavlína Šmídová žádá vyřešit problém padajících popelnic u kontejnerů ve Bzové. Josef Bartůněk žádá zapsat do zápisu
důvody pro odložení rozhodnutí o vodovodní přípojce syna Luboše.

Nikdo nenavrhl žádný další příspěvek do diskuse.

Zasedání bylo ukončeno ve 22:36.
Zápis byl vyhotoven 31. května 2019.

........................................
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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