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Zápis
z 32. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,

ve čtvrtek 9. prosince 2021 od 19:30 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu v Bělči, Běleč 22

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

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 3. prosince 2021 dosud.

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Pavla Krejčího a Jitku Neradovou 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 75/2021
zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu Pavla Krejčího a Jitku Neradovou a zapisovatele Stanislava Šmejkala.

2) Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Starosta navrhl  
zrušit bod 5) Rozpočtová opatření a ostatní body přečíslovat. 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 76/2021
zastupitelstvo schvaluje program 32. zasedání zastupitelstva obce Běleč.
  1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2) Schválení programu
  3) Obecně závazné vyhlášky – odpady
  4) Žádosti o dotace
  5) Majetkové dispozice (pozemky)
  6) Dotazy občanů

3) Obecně závazné vyhlášky – odpady

Starosta připravil podle nového zákona o odpadech a podle vzoru z ministerstva vnitra dvě obecně závazné vyhlášky.  
Vyhláška o místním poplatku za obecní  systém odpadového hospodářství se oproti  stávající úpravě mění ve zrušení  
osvobození za zapojení do systému domácího kompostování, ruší se osvobození různých skupin obyvatel, které již nelze  
podle nového zákona osvobodit (vzdálené nemovitosti, rekreační objekty ve vlastnictví místních, lidé na ohlašovně),  
základní poplatek činí 400 Kč a přihlášení k pobytu mají úlevu ve výši 200 Kč. Splatnost poplatku k 31. březnu 2021.  
Zůstává osvobození  pro osoby do 18ti  let  a od 80ti  let  věku.  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 77/2021
zastupitelstvo  schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství.

Druhou vyhláškou je vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Věcně se systém sběru odpadu 
nemění, jenom byl  přepracován do nového vzoru.  Před hlasováním dal  předsedající  možnost  vyjádřit  se přítomným 
občanům.

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

Usnesením 78/2021
zastupitelstvo  schvaluje  obecně  závaznou  vyhlášku  č. 2/2021,  o  stanovení  obecního  systému  odpadového 
hospodářství.

4) Žádosti o dotace

Starosta připravil žádost o dotaci z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova – oprava místní komunikace Běleč 
– Bzová – prvních 405 m. Jedná se o výměnu asfaltových vrstev a opravu podloží. Před hlasováním dal předsedající  
možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 79/2021
zastupitelstvo schvaluje  žádost  o  dotaci  z  podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro 
místní rozvoj ve výši 4 078 335 Kč, celkové náklady projektu 5 106 553 Kč.

Starosta připravil žádost o dotaci z programu obnovy venkova – opravy místních komunikací. Jedná se o opravy povrchu  
a obsyp krajnic. Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 80/2020
zastupitelstvo  schvaluje  žádost  o  dotaci  z  Programu  obnovy  venkova  Jihočeského  kraje  (Opravy  místních 
komunikací v obci Běleč) ve výši 300 000 Kč, celkové náklady projektu 500 000 Kč.

Starosta  připravil  žádost  o  dotaci  z  podprogramu Podpora obnovy a  rozvoje  venkova – workoutové hřiště  Běleč  a 
předložil projekt. Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 81/2021
zastupitelstvo schvaluje  žádost  o  dotaci  z  podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro 
místní rozvoj ve výši 481 461 Kč, celkové náklady projektu 582 568 Kč.

5) Majetkové dispozice (pozemky)

Starosta dohodl s Neradovými ze Bzové směnu pozemků pod komunikací ze Bzové (č.p. 17) do lesa Obora. Jde o směnu 
375 m2 pozemků za připlocenou a  navazující  mez u č.p.  11.  Před hlasováním dal  předsedající  možnost  vyjádřit  se 
přítomným občanům. Jitka Neradová je ve střetu zájmů podle zákona o střetu zájmů z rodinných důvodů.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.
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Usnesením 82/2021
zastupitelstvo schvaluje směnnou smlouvu s Marií Neradovou a Josefem Neradem, kde Obec Běleč převádí na 
Neradovi pozemek parc. č. 597/3, trvalý travní porost, o výměře 287 m2, a pozemek parc. č. 1668/4, ostatní plocha, 
jiná plocha, o výměře 88 m2, a Neradovi převádí na Obec Běleč nově vzniklý pozemek parc. č. 697/5, trvalý travní 
porost, o výměře 309 m2,  a nově vzniklý pozemek parc. č. 698/3, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 66 m2, 
vše katastrální území Běleč u Mladé Vožice.

Starosta  navrhuje  zapsat  na  obecní  pozemky do katastru  nemovitostí  věcné břemeno obecního  vodovodu z  důvodu 
případného  prodeje  nebo  směny  pozemku  nad  vodovodem.  Před  hlasováním  dal  předsedající  možnost  vyjádřit  se 
přítomným občanům.

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

Usnesením 83/2021
zastupitelstvo schvaluje prohlášení k zápisu služebnosti obecního vodovodu na obecní pozemky.

Luboš Bartůněk požádal o prodej části pozemku parc. č. 176/1. Jde o pruh trojúhelníkového tvaru o délce cca 40 metrů a  
šířce  až  3  m  u  své  parcely.  Pruh  zasahuje  do  ochranného  pásma  soukromého  vodovodu  a  je  v  blízkosti  budoucí 
cyklostezky.

Zastupitelé  vyjadřovali  k  prodeji  výhrady,  předsedající  dal  tedy  hlasovat  o  zamítnutí  žádosti. Před  hlasováním dal 
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Stanislav Šmejkal je ve střetu zájmů podle zákona o střetu zájmů 
a Pavel Krejčí  (oba z důvodu spoluvlastnictví soukromého vodovodu)  a  Josef Bartůněk (z rodinných důvodů) podle 
zákona o obcích.

Hlasování: pro 4, proti 2, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 84/2021
zastupitelstvo zamítá žádost Luboše Bartůňka o prodej části pozemku parc. č. 176/1, k.ú. Běleč u Mladé Vožice.

Manželé Turkovi požádali o odprodej zastavěné a zaplocené malé části pozemku parc. č. 1641/1.  Před hlasováním dal 
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 85/2021
zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1641/1.

6) Dotazy občanů

Starosta  informoval  o  stavu  připravované  výstavby  větrného  parku  Jizbice  a  větrného  parku Blaník  v  Načeradci  a  
informoval o cestě do obce Klíny, kde si s načeradskými zastupiteli byli prohlédnout obec s realizovanou elektrárnou.

Josef Bartůněk upozornil na antedatovanou pozvánku na schůzi. Starosta si pořídil digitální záznam vyvěšené pozvánky  
a odmítl křivé obvinění Josefa Bartůňka.

Michal Mareš se ptal na trasování budoucí komunikace od č.p. 38 k č.p. 51 z Obícky do Souhrad. Proběhla diskuse o  
možnostech vedení trasy.
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Zasedání bylo ukončeno ve 20:58.
Zápis byl vyhotoven 10. prosince 2021.

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

starosta, zapisovatel

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

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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