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Zápis
z 27. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,

ve čtvrtek 15. července 2021 od 20:30 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu v Bělči, Běleč 22

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

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta Stanislav Šmejkal (dále „předsedající“) v 20:32 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 9. července 2021 dosud.

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Předsedající  navrhla  určit  ověřovateli  zápisu  Marcela  Fialu  a  Pavla  Krejčího  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 33/2021
zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu Marcela Fialu a Pavla Krejčího 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 34/2021
zastupitelstvo schvaluje program 27. zasedání zastupitelstva obce Běleč.
  1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2) Schválení programu
  3) Schválení daru Obci Hrušky, rozpočtové opatření
  4) Dotazy občanů

3) Schválení daru Obci Hrušky, rozpočtové opatření

Zastupitelé obce připravily finanční příspěvek tornádem postižené obci Hrušky na jižní Moravě. Příspěvek se navrhuje
složit z přímého daru obce ve výši 30 000 Kč, peněz z vybraného vstupného na prvním představení letního kina v Bělči
ve výši 23 811 Kč, z příspěvku SDH Běleč ve výši 7 135 Kč z výdělku z prvního představení letního kina a ze sníženého
poplatku za půjčení filmu formou slevy ve výši 2 000 Kč od distributora filmu, firmy Bioskop (AQS). Celkový dar obci
Hrušky bude z Bělče celkem 62 946 Kč. Postupně bude schválena darovací smlouva od SDH, darovací smlouva obci
Hrušky a příslušné rozpočtové opatření. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 35/2021
zastupitelstvo schvaluje uzavření darovací smlouvy s SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Běleč, IČO 65942990,
který převedl obci příspěvek ve výši 7 135 Kč pro pomoc obci Hrušky.
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Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 36/2021
zastupitelstvo schvaluje  uzavření  darovací  smlouvy s Obcí  Hrušky,  IČO 00283185,  které Obec Běleč převede
příspěvek svůj a SDH Běleč ve výši 62 946 Kč.

Starosta připravil rozpočtové opatření 7/2021. Příjmy jsou zvýšeny o 70 000 Kč jako příjmy z daní, tržby za vstupné
o 13 865 Kč a o příspěvek SDH Běleč ve výši 7 135 Kč. Výdaje byly zvýšeny o 30 000 Kč na prostranství a o 63 000 Kč
na dary jiné obci. Výdaje byly sníženy o 2 000 Kč za snížení nákladů na půjčení filmu. Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 37/2021
zastupitelstvo  schvaluje rozpočtové opatření 7/2021 – zvýšení příjmů o 91 000 Kč, zvýšení výdajů o 93 000 Kč,
snížení výdajů o 2 000 Kč.

4) Dotazy občanů

Josef Bartůněk přinesl anonymní dopis, který dostal poštou. Stejný dopis dostala obec Běleč, starosta jej měl připravený
do diskuse. Dopis vyzývá starostu a místostarostku k odstoupení kvůli nedodržování vládních nařízení v době nouzového
stavu a pěším výletům starosty  po okolí Bělče. Členové zastupitelstva dopis projednali.

Zasedání bylo ukončeno ve 20:45.

Zápis byl vyhotoven 15. července 2021.

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

starosta, zapisovatel

........................................
Marcel Fiala

ověřovatel zápisu

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

ověřovatel zápisu

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

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