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Zápis
z 10. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,

ve čtvrtek 29. srpna 2019 od 19:30 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu v Bělči, Běleč 22

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

Na počátku jednání ještě v 19:40 nebyl přítomen dostatečný počet členů zastupitelstva obce. Přítomní se dohodli, že
nejdříve přečte kronikářka Miroslava Čechová zápis do kroniky a potom proběhne plánovaný pořad schůze. Během čtení
zápisu do kroniky přišli zbývající členové zastupitelstva obce.

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta Stanislav Šmejkal (dále „předsedající“) ve 20:18 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 22. 8. 2019 do 29. 8. 2019.

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jaroslava Čecha a Tomáše Kubáleho 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 50/2019
zastupitelstvo  určuje  ověřovateli  zápisu  Jaroslava  Čecha  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 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 51/2019
zastupitelstvo schvaluje program 10. zasedání zastupitelstva obce Běleč.
  1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2) Schválení programu
  3) Schválení zápisu do kroniky za rok 2018
  4) Rozpočtová opatření
  5) Domovní čistírny odpadních vod – informace o projektu
  6) Památková zóna Elbančice – informace o řízení
  7) Změna č. 2 územního plánu Běleč – soudní spor
  8) Majetkové dispozice
  9) Diskuse

3) Schválení zápisu do kroniky za rok 2018

Kronikářka Miroslava Čechová přečetla před zahájením jednání zápis do kroniky na rok 2018. Zastupitelé jí poděkovali
za velmi dobrou práci. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Strana 1/3



Obec Běleč 391 43 Běleč 22
IČ 00582506

email info@obecbelec.cz
http://www.obecbelec.cz

tel. 381214530
IDDS 7wjajvb

Usnesením 52/2019
zastupitelstvo souhlasí s předloženým zápisem do kroniky obce za rok 2018.

4) Rozpočtová opatření

Starosta připravil rozpočtové opatření 10/2019. Rozpočet je zvýšen o 22 000 Kč – příjmy a výdaje letního kina. V rámci
paragrafů byly přesunuty prostředky u sportu v celkové výši 2 950 Kč, u zájmové činnosti přesun 20 000 Kč z drobného
majetku na materiál a u požární ochrany 35 000 Kč z ochranných pomůcek na drobný materiál, a přesun 1 250 Kč na
opravy sekačky u prostranství. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 53/2019
zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 10/2019 –  zvýšení příjmů a výdajů o 22 000 Kč, změny ve výdajích v 
rámci paragrafů ve výši 59 200 Kč.

5) Domovní čistírny odpadních vod – informace o projektu

Starosta informoval zastupitelstvo o stavu projektu výstavby domovních čistíren. Občanům budou v první polovině září
rozeslány faktury na platbu první poloviny příspěvku. Samotná stavba začne v druhé polovině září. Harmonogram bude
sestavován průběžně podle rychlosti práce, možností stavební firmy a počasí.

6) Památková zóna Elbančice – informace o řízení

Starosta informoval zastupitelstvo o pokroku ve věci prohlášení pozemků v Elbančicích za kulturní památku. Vzhledem
k tomu, že Národní památkový ústav přiznal pochybení při zjišťování historických vazeb v Elbančicích, bylo možné
doplnit vyjádření obce jak o opravené vyjádření Národního památkového ústavu, tak upřesněné vyjádření Městského
úřadu v Táboře. Některé těmito institucemi tvrzené věci se ukázaly být nepravdivé. Celá koncepce památkové ochrany
smyšleného lázeňského parku s jízdárnou se v podstatě sesypala jak domeček z karet a Ministerstvo kultury se tedy
rozhodlo neprohlásit  pozemky v Elbančicích  za  kulturní  památku.  Protože však předpokládáme,  že  se  to  majitelům
zámku nebude líbit, očekáváme podání rozkladu k novému ministrovi kultury. Pravomocné rozhodnutí snad padne letos.

7) Změna č. 2 územního plánu Běleč – soudní spor

Starosta informoval o žalobě, kterou na obec Běleč podal Marcel Hrubý, spolumajitel zámečku v Elbančicích. Žalobou
napadl  změnu č.  2  územního plánu obce Běleč,  konkrétně změny v zastavěných plochách v Elbančicích  a  možnou
výstavbu rybníka pod Elbančicemi. Některé argumenty v žalobě a vyjádření k ní jsou naprosto nesmyslné, cit.  „Takto
rozsáhlé  vodní  dílo  nevede  ke  zvýšení  schopnosti  krajiny  zadržovat  vodu,  ale  naopak  k  většímu  odpařování  vody
z krajiny, protože u rybníku se jedná o vodní dílo s malou hloubkou, kdy dochází k nadměrnému zahřívání.“  Státní správa
již několik let podporuje budování rybníků, jenom v Elbančicích rybník nezadržuje vodu, ale odpařuje ji z krajiny. Navíc
v místě, kde jsou provedeny celoplošné meliorace. Podobných věcí je v žalobě celá řada. Obec se žalobě brání, strávili
jsme s Ing. arch. Bočkem dva dny práce na vyjádřeních k žalobě a doufáme, že u soudu uspějeme.

8) Majetkové dispozice

Není k dispozici žádná majetková změna ke schválení.

9) Diskuse

Pavlína Šmídová se ptala na současný stav projektu Římský archeopark. Nic nového není k dispozici.

Nikdo nenavrhl žádný další příspěvek do diskuse.
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Zasedání bylo ukončeno ve 20:45.
Zápis byl vyhotoven 30. srpna 2019.

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

starosta, zapisovatel

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

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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