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Zápis
z 23. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,

ve čtvrtek 26. listopadu 2020 od 19:30 hodin
ve SPOLEČENSKÉ místnosti obecního úřadu v Bělči, Běleč 22, PŘÍZEMÍ

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 20. 11. 2020 do 26. 11. 2020.

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Tomáše Kubáleho a Jitku Neradovou 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 65/2020
zastupitelstvo  určuje  ověřovateli  zápisu  Tomáše  Kubáleho  a  Jitku  Neradovou a  zapisovatelem  Stanislava 
Šmejkala.

2) Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Starosta navrhl  
doplnit bod 7) Podpora dostavby dálnice D3 s tím, že se další body přečíslují. Žádné další návrhy na doplnění programu 
nebyly předloženy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 66/2020
zastupitelstvo schvaluje program 23. zasedání zastupitelstva obce Běleč.
  1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2) Schválení programu
  3) Výběr dodavatele – obnova veřejného osvětlení
  4) Rozpočtová opatření
  5) Dodatek ke smlouvě – svoz odpadů
  6) Majetkové dispozice – pozemky – směny, nákupy, prodeje
  7) Podpora dostavby dálnice D3
  8) Diskuse a dotazy občanů

3) Výběr dodavatele – obnova veřejného osvětlení

Dne 12. listopadu 2020 byla vypsána veřejná zakázka „Obnova veřejného osvětlení v obci Běleč“. Obec oslovila e-
mailem a poštou 5 firem, z toho 2 dosavadní  dodavatele, zadávací  dokumentace byla zveřejněna na úřední  desce a  
webových stránkách.  Uzávěrka nabídek byla  26.  listopadu 2020 v 17:00,  v  termínu dorazily  dvě nabídky od firem  
BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o. a Václav Vlček. Nabídka od firmy BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o. nám byla doručena poštou 
24. listopadu 2020, nabídka od firmy Václav Vlček nám byla doručena osobně 26. listopadu 2020 v 16:19.

Starosta jmenoval komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení Stanislav Šmejkal, Jitka Neradová, Marcel 
Fiala a Tomáš Kubále. Komise zahájila jednání v 19:45, za uchazeče nebyl nikdo jednání přítomen. U nabídek byla 
zkontrolována  pečeť,  byly  otevřeny  a  zkontrolovány.  Komise  pro  otevírání  obálek  a  hodnocení  nabídek  posoudila 
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nabídku  firmy  BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o., IČO 27781275, shledala, že nabídka obsahuje požadované náležitosti,  a 
přečetla nabídkovou cenu 163 490 Kč bez DPH, tj. 197 822,90 Kč vč. DPH. Komise pro otevírání obálek a hodnocení 
nabídek posoudila nabídku firmy Václav Vlček, IČO 46703713, shledala, že nabídka obsahuje požadované náležitosti, a 
přečetla nabídkovou cenu 159 880 Kč bez DPH, tj. 193 455 Kč vč. DPH.

Komise  pro otevírání  obálek a hodnocení  nabídek  sepsala zápis z otevírání  obálek a hodnocení  nabídek a navrhuje 
zastupitelstvu  nejvýhodnější  nabídku  od  firmy  Václav  Vlček  přijmout  a  uzavřít  smlouvu.  Před  hlasováním  dal 
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 67/2020
zastupitelstvo rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky v zakázce „Obnova veřejného osvětlení v obci Běleč“ a 
uzavření smlouvy s Václav Vlček, IČO 46703713, za cenu 193 455 Kč vč. DPH.

4) Rozpočtová opatření

Starosta připravil  v rámci své kompetence rozpočtové opatření  16/2020. Jedná se o přesun 15 000 Kč z kultury na  
požární ochranu, budovy a stavby – úprava projektové dokumentace na hasičárnu. Dále byly v rámci paragrafu Lesy  
přesunuto 20 000 Kč na služby v lesích a 730 Kč na materiál v paragrafu pitná voda. Před hlasováním dal předsedající 
možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 68/2020
zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření 16/2020 –  zvýšení i  snížení  výdajů o 15 000 Kč,  změny ve 
výdajích v rámci paragrafů o 20 750 Kč.

Starosta  připravil  rozpočtové opatření  17/2020.  V rámci  paragrafu lesy  byly zvýšeny příjmy o 200 000 Kč,  výdaje 
o 628 000 Kč, příjmy z dotací na lesy ve výši 78 000 Kč. Byly dále zvýšeny výdaje na komunální odpad o 5 000 Kč, 
sníženy výdaje na komunální odpad o 15 000 Kč a sníženy příjmy ze separovaného odpadu o 10 000 Kč. Byly sníženy  
příjmy z prodeje zboží o 1 500 Kč a výdaje na nákup zboží o 3 300 Kč. Podle upřesněného odhadu byly sníženy příjmy 
z daní o 210 000 Kč, dotace od kraje o 210 450 Kč (doplatek dotace na tepelné čerpadlo bude v roce 2021). Budou 
sníženy příjmy z pronájmu pozemků o 31 350 Kč. Dále byly sníženy výdaje na rekonstrukci obecního úřadu o 1 mil. Kč 
(přesunuto na rok 2021), rezerva rozpočtu bude zvýšena o 200 000 Kč. V rámci paragrafů byly změny ve výši 9 550 Kč.  
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.  Josef Bartůněk se ptal, proč klesly příjmy 
z nájmů polí. Odpověď: V minulosti se nájemné platilo v listopadu za období leden – prosinec, nově podle občanského  
zákoníku v říjnu pozadu za období říjen – září.

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

Usnesením 69/2020
zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 17/2020 – zvýšení příjmů o 278 000 Kč, snížení příjmů o 463 300 Kč, 
zvýšení  výdajů o 833 000 Kč,  snížení  výdajů o  1  018 300 Kč,  změny ve  výdajích v rámci  paragrafů ve výši 
9 550 Kč.

5) Dodatek ke smlouvě – svoz odpadů

Společnost  COMPAG VOTICE s.r.o.  navrhla  úpravu  ceny  za  svoz  odpadů  od  1.  ledna  2021.  Náklady  na  1  svoz 
komunálního odpadu činí 1 890 Kč bez 15% DPH (o 5 procent vyšší), náklady na uložení odpadu činí 690 Kč/t bez 15% 
DPH (o 19 procent vyšší) + 800 Kč/t jako poplatek státu. Cena za svoz separovaného odpadu činí 210 – 235 Kč/nádobu 
bez 15% DPH (o 6 procent nižší) podle druhu separovaného odpadu. 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 70/2020
zastupitelstvo schvaluje Dodatek ke smlouvě č. 1/2021 se společností COMPAG VOTICE s.r.o., IČO 47542080.

6) Majetkové dispozice – pozemky – směny, nákupy, prodeje

Starosta dohodl směnu pozemků s Oswaldem Schormem. Obec získá pozemek parc. č. 1084/6 v Elbančicích pro směnu  
s paní Šmídovou, pozemky u studní vodovodu Běleč a věcné břemeno vedení vodovodu – přivaděč Bzová. Za to převede 
malý  pozemek na poli  u  Elbančic  a  kus  lesa  v  Elbančicích.  Před  hlasováním dal  předsedající  možnost  vyjádřit  se 
přítomným občanům.

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

Usnesením 71/2020
zastupitelstvo schvaluje  směnnou smlouvu s  Oswaldem Schormem kde PhDr. Oswald Schorm převádí na Obec 
Běleč nově vzniklý pozemek parc. č. 1060/8, orná půda, o výměře 83 m2, nově vzniklý pozemek parc. č. 1060/9, 
orná půda, o výměře 401 m2, a pozemek parc. č. 1084/6, vodní plocha, rybník, o výměře 151 m2, PhDr. Oswald 
Schorm  zřizuje  k tíži  pozemků  parc.  č.  1136/1  a  parc.  č.  1137/12  ve prospěch  Obce  Běleč  služebnost  vedení 
vodovodu v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu pro vyznačení věcného břemenem č. pl.  145-237/2001, 
ověřeným úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. Bohuslavem Štěpánkem dne 28. 08. 2001 pod č. 
296/2001, který je nedílnou součástí této smlouvy, zahrnující i právo vodovod provozovat, udržovat, opravovat a 
též  upravovat  za  účelem jeho modernizace  či  zlepšení  jeho výkonnosti,  vše  katastrální  území  Běleč  u  Mladé 
Vožice.

Starosta dohodl s Janou Šmídovou směnu pozemků pod komunikacemi Běleč – Bzová (poslední podíl na posledním 
pozemku), pod komunikací Běleč – Šelmberk a v areálu vodárny Běleč, o celkové výměře 131,86 m2. Náhradou dostane 
pozemek u domu ve Bzové o výměře 151 m2, který obec získala od Oswalda Schorma. Před hlasováním dal předsedající 
možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 72/2020
zastupitelstvo schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí směnnou s Janou Šmídovou, kde Obec Běleč převede na Janu 
Šmídovou pozemek parc. č. 1084/6, vodní plocha, rybník, o výměře 151 m2, a Jana Šmídová převádí na Obec Běleč 
podíl 1/2 na pozemku parc. č. 1207/5, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 122 m2, podíl 1/2 na pozemku parc. č. 
1699/68, ostatní plocha, silnice, o výměře 140 m2, a podíl 1/36 na pozemku parc. č. 427/16, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 31 m2, vše katastrální území Běleč u Mladé Vožice.

7) Podpora dostavby dálnice D3

Zastupitelstvo  Jihočeského  kraje  požádalo  obce,  aby  se  připojila  k této  výzvě  Zastupitelstva  Jihočeského  kraje  na 
podporu dostavby dálnice D3. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 73/2020
zastupitelstvo vyzývá premiéra Andreje Babiše a vládu České republiky,  aby pokračovali  na přípravě dálnice  
D3 z Prahy na hranici Jihočeského kraje v trase a termínech, které již dříve schválila, tj. v rozsahu staveb dálnice  
D3 Praha (D0)  -  Jílové-Hostěradice-Václavice-Voračice-Nová  Hospoda (D3)  a  v  termínu uvedení  do  provozu  
v roce 2028.
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7) Diskuse a dotazy občanů

Josef Bartůněk  požádal  o zaměření hranice pole na Bělčí na hranici mezi pozemky ve vlastnictví obce a pozemky ve  
vlastnictví Luboše Bartůňka. Starosta vytýčení kolíky zajistí.

Jitka Neradová žádá vyřešit hromádky staré trávy u kontejnerů ve Bzové a v úvoze.

Zasedání bylo ukončeno ve 20:31.
Zápis byl vyhotoven 27. listopadu 2020.

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

starosta, zapisovatel

........................................
Tomáš Kubále

ověřovatel zápisu

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

ověřovatel zápisu

Zveřejněno na úřední desce dne ......................... .............................. ..............................
(vč. zveřejnění v elektronické podobě)

Sejmuto z úřední desky dne ......................... .............................. ..............................
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