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Zápis
z 18. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,

ve čtvrtek 14. května 2020 od 19:30 hodin
ve SPOLEČENSKÉ místnosti obecního úřadu v Bělči, Běleč 22, PŘÍZEMÍ

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

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta Stanislav Šmejkal (dále „předsedající“) v 19:35 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 7. 5. 2020 do 14. 5. 2020.

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Předsedající  navrhl  určit  ověřovateli  zápisu  Pavla  Krejčího  a  Marcela  Fialu  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 15/2020
zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu Pavla Krejčího 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
na doplnění programu nebyly předloženy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 16/2020
zastupitelstvo schvaluje program 18. zasedání zastupitelstva obce Běleč.
  1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2) Schválení programu
  3) Žádost o dotaci – rekonstrukce požární zbrojnice
  4) Nákup zahradního traktoru
  5) Rozpočtová opatření
  6) Žádosti o dary
  7) Majetkové dispozice – pozemky
  8) Diskuse a dotazy občanů

3) Žádost o dotaci – rekonstrukce požární zbrojnice
Starosta  navrhuje  opakovaně  požádat  o  dotaci  na  rekonstrukci  požární  zbrojnice  jako  v  předchozích  letech,  oproti
minulým  rokům  byl  aktualizován  rozpočet  podle  ceníku  stavebních  prací  2020.  Před  hlasováním  dal  předsedající
možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 17/2020
zastupitelstvo schvaluje žádost o dotaci z programu "Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných
hasičů obcí - výzvu JSDH_V3_2021: Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice" ve výši 1 085 472 Kč, celkové
náklady projektu 2 187 246 Kč.
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4) Nákup zahradního traktoru

Starosta navrhuje zakoupit zahradní traktor pro Bzovou. Spolu s Jaroslavem Čechem si byli prohlédnout zahradní traktor
českého výrobce z Jičína Seco StarJet P6 a nyvrhují dokoupit mulčovací žačí ústrojí. Ceníková cena činí 175 000 Kč,
nabídka  od  firmy MERXBAUER s.r.o.  činí  156 000 Kč.  Návrh  je  zakoupit  traktor  v  Chotovinách,  jde  o nejbližší
autorizovaný servis. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 18/2020
zastupitelstvo schvaluje nákup zahradního traktoru Seco Starjet P6 s žacím ústrojím mulč za cenu do 156 000 Kč
včetně DPH od společnosti MERXBAUER s.r.o.

5) Rozpočtová opatření

Starosta připravil v rámci své kompetence rozpočtové opatření 3/2020. Jde o přesun 2 650 Kč na rekonstrukci obecního
úřadu a v rámci paragrafů přesun 10 000 Kč na opravu zahradního traktoru, přesun 3 140 Kč na platbu mikroregionu a
rozdělení rezervy na krizová opatření. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 19/2020
zastupitelstvo  bere  na  vědomí rozpočtové  opatření  3/2020 –  zvýšení  a  snížení  výdajů  o  2  650  Kč,  změny  ve
výdajích v rámci paragrafů o 93 140 Kč.

Starosta připravil v rámci své kompetence rozpočtové opatření 4/2020. Jde o zařazení schválené dotace na domovní
čistírny ve výši 3 070 094 Kč ke dni příjmu na účet a zařazení i do výdajů. Před hlasováním dal předsedající možnost
vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 20/2020
zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření 4/2020 – zvýšení příjmů a výdajů o 3 070 094 Kč.

Starosta připravil rozpočtové opatření 5/2020. Jde o zařazení zbylé části schválené dotace na domovní čistírny ve výši 1
1 529 906 Kč a zařazení i do výdajů. Dále o zařazení 5 000 Kč na nákup a prodej zboží, zvýšení příjmů z odvodu ZPF ve
výši 1 642 Kč, příjmů z pronájmu ve výši 420 Kč a snížení příjmů z dotace na rekonstrukci OÚ ve výši 16 732 Kč, které
nebyly vyčerpány.

Z rezervy rozpočtu bylo převedeno 300 000 Kč na DPH u domovních čistíren, zde jde o čistě účetní operaci a v rámci
paragrafů přesun 18 600 Kč na vitamíny, 20 000 Kč na osobní náklady – sečení, 24 000 Kč na služby prostranství a
převody nevyčerpaných výdajů na elektrickou energii.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 21/2020
zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 5/2020 – zvýšení příjmů o 1 166 968 Kč, snížení o 16 732 Kč, zvýšení
výdajů o 1 450 236 Kč, snížení o 300 000 Kč, změny výdajů v rámci paragrafů ve výši 65 750 Kč.
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6) Žádosti o dary

Neziskové  organizace požádaly  obec  o podporu.  Členové  zastupitelstva  se  dohodli  na  nepodpoření  centra  LADA z
Pacova, podpoření Domácího hospice Jordán z Tábora a podpoření Linky bezpečí.  Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 22/2020
zastupitelstvo zamítá poskytnutí daru Centrum LADA, z.s.

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

Usnesením 23/2020
zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru společnosti Domácí hospic Jordán, o.p.s., IČ 28120981, ve výši 20 000 Kč.

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

Usnesením 24/2020
zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru spolku Linka bezpečí, z.s., IČ 61383198, ve výši 2 000 Kč.

7) Majetkové dispozice – pozemky

Jan Parpel požádal o prodej pozemku parc. č. 583 u domu ve Bzové o výměře 89 m 2. Pozemek je nepřístupný, resp.
přístupný pouze z pozemku žadatele a  od Smrčinů.  Starosta navrhuje  schválit  záměr  prodeje..  Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 25/2020
zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 583, kat. území Běleč u Mladé Vožice, za cenu 100 Kč/m2.

7) Diskuse

Nikdo neměl žádný příspěvek do diskuse..

Zasedání bylo ukončeno v 19:56.
Zápis byl vyhotoven 15. května 2020.

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

starosta, zapisovatel

........................................
Pavel Krejčí

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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