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Zápis
z 29. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,

ve čtvrtek 23. září 2021 od 19:30 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu v Bělči, Běleč 22

Přítomni Josef Bartůněk, Jaroslav Čech (přišel  v průběhu projednávání  6. bodu), Marcel Fiala, Pavel  Krejčí,  Tomáš  
Kubále, Jitka Neradová a Stanislav Šmejkal.

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta Stanislav Šmejkal (dále „předsedající“) v 19:36 a přivítal přítomné. Předsedající  
konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Předsedající seznámil přítomné  
s návrhem programu, zveřejněným na úřední desce a elektronické úřední desce od 16. září 2021 dosud.

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Předsedající  navrhla  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 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 55/2021
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 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 56/2021
zastupitelstvo schvaluje program 29. zasedání zastupitelstva obce Běleč.
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  2) Schválení programu
  3) Nákup vybavení do klubovny Bzová
  4) Darovací smlouva – SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Běleč
  5) Směrnice pro nakládání s osobními údaji
  6) Rozpočtová opatření
  7) Majetkové dispozice
  8) Dotazy občanů

3) Nákup vybavení do klubovny Bzová

Starosta vypsal dvě poptávky na vybavení kulturního centra Bzová.

První poptávkou byla dodávka nábytku – stolů a židlí. Obec získala 6 nabídek od firem NábytekProNás s.r.o. za 55 978  
Kč, NÁBYTEK HONZA s.r.o.,  za 57 056 Kč, NÁBYTEKJAS s.r.o. za 47 250 Kč, ATAN nábytek s.r.o. za 57 330 Kč, 
QANDO, s.r.o.  za  55 128 Kč a LJ spol. s r.o.  za  56 708 Kč. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka od firmy 
NÁBYTEKJAS s.r.o. za 47 250 Kč vč. DPH.

Druhou poptávkou byla dodávka zabezpečovacího zařízení. Obec získala 3 nabídky od firem Pavel Šimánek za 30 534 
Kč, Jiří Jenšík za 28 669 Kč a František Šedivý za 33.258 Kč. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka od firmy 
Jiří Jenšík za 28 669 Kč vč. DPH. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
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Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 57/2021
zastupitelstvo  rozhoduje  o  nákupu  vybavení  pro  kulturní  centrum  Bzová,  a  to  stoly  a  židle  od  firmy 
NÁBYTEKJAS s.r.o., IČO 07661819, za cenu 47 250 Kč vč. DPH a zabezpečovací zařízení od firmy Jiří Jenšík,  
IČO 76343405, za cenu 28 669 Kč vč. DPH.

4) Darovací smlouva – SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Běleč

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Běleč požádal  obec o sponzorský dar na činnost  sboru (5 000 Kč) a činnost  
mladých hasičů (15 000 Kč). Před projednáváním starosta upozornit na střet svůj (podle zákona o střetu zájmů), Josefa  
Bartůňka,  Pavla Krejčího,  Marcela Fialy a Tomáše Kubáleho (podle zákona o obcích), protože jsou členy SDH Běleč. 
Starosta  navrhl  odsouhlasit  částku  20 000  Kč.  Před  hlasováním  dal  předsedající  možnost  vyjádřit  se  přítomným 
občanům.

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

Usnesením 58/2021
zastupitelstvo schvaluje uzavření darovací smlouvy s SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Běleč, IČ 65942990, na 
darování částky ve výši 20 000 Kč.

5) Směrnice pro nakládání s osobními údaji

Starosta připravil  s pověřenkyní pro ochranu osobních údajů směrnici pro nakládání s osobními údaji  s platností  od 
24. září 2021. Směrnice respektuje standardní postupy obce a je v souladu se zákonem a evropským obecným nařízením 
(GDPR). Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 59/2021
zastupitelstvo schvaluje směrnici 2/2021 pro nakládání s osobními údaji.

6) Rozpočtová opatření

Starosta připravil rozpočtové opatření 11/2021. Jedná se o zaúčtování dotace a výdajů na volby do Poslanecké sněmovny  
Parlamentu ČR ve výší 30 000 Kč. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 60/2021
zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření 11/2021 – zvýšení příjmů i výdajů o 30 000 Kč.

Starosta  připravil  rozpočtové  opatření  12/2021.  Příjmy  z  obecních  lesů  byly  navýšeny  o  300  000  Kč,  výdaje  na 
hospodaření v lesích byly navýšeny o 100 000 Kč, rychlostní radary o 88 000 Kč, dary obyvatelstvu o 32 000 Kč, vynětí 
ze ZPF u sportoviště o 40 000 Kč a rezerva rozpočtu o 40 000 Kč. V rámci paragrafů byly přesunuty prostředky u kina  
(2 160 Kč), požární ochrany (5 000 Kč) a místní správy (3 000 Kč). Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit  
se přítomným občanům.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.
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Usnesením 61/2021
zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 12/2021 – zvýšení příjmů i výdajů o 300 000 Kč, změny ve výdajích 
v rámci paragrafů o 10 160 Kč.

Během projednávání přišel Jaroslav Čech.

7) Majetkové dispozice

Starosta dohodl s PhDr. Oswaldem Schormem smlouvu směnnou a o zřízení věcného břemene na směnu pozemků pod  
prameništěm vodovodu  Běleč  a  věcný  břemena  s  tímto  prameništěm související. Před  hlasováním dal  předsedající 
možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 62/2021
zastupitelstvo  schvaluje  směnnou smlouvu s  PhDr.  Oswaldem  Schormem,  kde  Obec  Běleč  převádí  na  PhDr. 
Oswalda Schorma pozemek parc. č. 1054/4, orná půda, o výměře 237 m2, a pozemek parc. č. 1054/14, orná půda, 
o výměře 508 m2, PhDr. Oswald Schorm převádí na Obec Běleč nově vzniklý pozemek parc. č. 1060/10, orná půda, 
o výměře 400 m2, a nově vzniklý pozemek parc. č. 1060/11, orná půda, o výměře 54 m2, a dále se zřizuje k tíži 
pozemku parc. č. 1060/2,  vše katastrální území Běleč u Mladé Vožice, ve prospěch Obce Běleč služebnost vedení 
vodovodu  v rozsahu  vyznačeném  v geometrickém  plánu,  zahrnující  i  právo  vodovod  provozovat,  udržovat, 
opravovat a též upravovat za účelem jeho modernizace či zlepšení jeho výkonnosti a služebnost cesty a stezky ve  
prospěch nově vzniklých pozemků parc. č. 1060/10 a parc. č. 1060/11, a to bezúplatně.

Starosta dohodl s Janou Buřičovou smlouvu směnnou podle geometrického plánu na směnu pozemků pod předzahrádkou  
domu  č.p.  21  v  Bělči,  obec  získá  i  pozemek  pod  potokem pod  Bělčí  a  druhou  smlouvu  o  zřízení  služebnosti  se  
souhlasným prohlášením o vlastnictví zařízení – DČOV pro dům č.p. 21.  Před hlasováním dal předsedající možnost 
vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 63/2021
zastupitelstvo schvaluje směnnou smlouvu s Janou Buřičovou, kde Obec Běleč převádí na Janu Buřičovou nově 
vzniklé pozemky parc. č. 1642/14, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 25 m2, a parc. č. 1642/15, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 21 m2, a Jana Buřičová převádí na Obec Běleč nově vzniklý pozemek parc. 
č. 6/2, zahrada, o výměře 30 m2,  a pozemek parc. č. 1270/15, vodní plocha, koryto vodního toku umělé o výměře 
10 m2, vše katastrální území Běleč u Mladé Vožice, rozdíl ceny bude uhrazen ve výši 1 400 Kč;
zastupitelstvo  schvaluje  smlouvu  o  zřízení  služebnosti  se  souhlasným  prohlášením  o  vlastnictví  zařízení   ve 
prospěch Obce Běleč pro umístění domovní čistírny odpadních vod pro dům Běleč č.p. 21.

8) Dotazy občanů

Josef Bartůněk se ptal starosty, zda je povinen posílat poštou pozvánku na schůzi. Tuto věc zastupitelstvo už několikrát  
řešilo, informace o konání je zveřejňována podle zákona. Toto konstatovala i kontrola na udání z Ministerstva vnitra.

Jitka Váchová se ptala na chování starosty v mladovožické škole koncem května. Starosta doprovázel při návštěvě ve  
škole nezletilé dítě podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Do jednání rodičů a vedení školy nezasahoval, i když 
byl  na  toto  jednání  účastníky  jednání  přizván.  Jitka  Váchová  sdělila  členům  zastupitelstva,  že  jejich  dětem  se  
zaměstnanci školy za toto jednání pomstí. Starosta bude toto jednání řešit se zřizovatelem školy.

Luboš Bartůněk podá novou žádost o prodej části pozemku parc. č. 176/1.
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Josef Bartůněk se ptal,  zda zastupitelstvo projednávalo žaloby obce na úřady. Starosta vysvětlil  postup při podávání  
návrhů soudu na zrušení opatření obecné povahy, kde byla obec jednou úspěšná (MěÚ Vlašim), jednou neúspěšná (MěÚ 
Tábor), ale to z důvodu, že nezákonně postupoval úřad, který napadené rozhodnutí vydal, a žaloba tedy měla být podána  
jinak, a třetí řízení ještě nebylo skončeno. Díky těmto krokům byla omezena oprava přes Bzovou během několikaměsíční 
uzavírky v Louňovicích pod Blaníkem a objížďky přes Běleč a objížďka uzavírky v Lukavci nebyla vůbec přes náš  
katastr vedena.

Starosta informoval o stavu pitné vody v Bělči.

Zasedání bylo ukončeno ve 20:54.
Zápis byl vyhotoven 24. září 2021.

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