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Zápis
z 33. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,

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

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

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta Stanislav Šmejkal (dále „předsedající“) v 19:38 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 23. prosince 2021 dosud.

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Jitku Neradovou a Jaroslava Čecha 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 86/2021
zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu Jitku Neradovou a Jaroslava Čecha a zapisovatele Stanislava Šmejkala.

2) Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Starosta navrhl
doplnit program o schválení dodatku ke smlouvě se zhotovitelem rekonstrukce hasičské zbrojnice – posunutí termínu.
Žádné další  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 87/2021
zastupitelstvo schvaluje program 33. zasedání zastupitelstva obce Běleč.
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3) Rozpočet na rok 2021

Na úřední desce je po dobu 15 dnů umístěn návrh rozpočtu na rok 2022. Předsedající popsala investiční a velké akce pro
rok 2022 – rekonstrukce hasičské zbrojnice a zahájení výstavby zastávky Bzová. Hospodaření  v lesích by mělo být
ziskové. Rozpočet je schodkový, financování schodku bude kryto zůstatkem z minulých let ve výši 2,5 mil. Kč. Rezerva
rozpočtu činí 541 tis. Kč. Rozpočet se oproti zveřejněnému návrhu nemění.

Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
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Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 88/2021
zastupitelstvo  schvaluje  schodkový  rozpočet  na  rok  2022  –  příjmy  ve  výši  5 700 000 Kč,  výdaje  ve  výši
8 200 000 Kč, financování 2 500 000 Kč ze zůstatku finančních prostředků minulých let.

4) Rozpočtový výhled na roky 2023-2024

Na úřední  desce  je  po  dobu 15 dnů umístěn návrh  střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 – 2024.  Výhled
nezahrnuje  všechny  investiční  akce,  ale  obsahuje  rozpočtové  rezervy  ve  výši  více  než  2,3  mil.  Kč  každý  rok.
Střednědobý  výhled  rozpočtu  se  oproti  zveřejněnému  návrhu  nemění.  Před  hlasováním  dala  předsedající  možnost
vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 89/2021
zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 – 2023.

5) Žádosti o dotace

Starosta připravil žádost o dotaci z programu Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů Jihočeského
kraje z opatření Pořízení nového DA. Jde o spolufinancování nákupu nového dopravního automobilu k již schválené
státní dotaci ve výši 450 000 Kč. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 90/2021
zastupitelstvo schvaluje žádost o dotaci  z programu Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů
Jihočeského kraje vyhlášeného Jihočeským krajem ve výši 300 000 Kč, celkové náklady projektu 1 000 000 Kč.

6) Rozpočtová opatření

Starosta připravil rozpočtové opatření 16/2021. Jedná se o přesun 25 000 Kč z Kultury na Pitnou vodu – materiál pro
opravy a daně, přesun 1 000 Kč ze separovaného odpadu na komunální a v rámci paragrafů – lesy (3 150 Kč), zájmové
(22 250 Kč), a místní správa (2 900 Kč). Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 91/2021
zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření 16/2021 – zvýšení a snížení výdajů o 26 000 Kč, změny ve
výdajích v rámci paragrafů ve výši 28 300 Kč.

Starosta připravil rozpočtové opatření 17/2021. Jedná se o zaúčtování dotace – hospodaření v lesích ve výši 48 607 Kč.
Prostředky jsou použity na hospodaření v lesích (3 730 Kč), pitnou vodu (19 877 Kč) a nákup nábytku do klubovny
Bzová (25 000 Kč). Dále byly přesunuty 3 000 Kč v paragrafu Pitná voda. Před hlasováním dal předsedající možnost
vyjádřit se přítomným občanům.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.
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Usnesením 92/2021
zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření 17/2021 – zvýšení příjmů a výdajů o 48 607 Kč, změny ve
výdajích v rámci paragrafů ve výši 3 000 Kč.

Starosta připravil rozpočtové opatření 18/2021. Bylo přesunuto 350 000 Kč u komunikací ze strojů na stavby, radary jsou
stavby,  4 710 Kč v paragrafu Pitná voda, 3 000 Kč v paragrafu Sport,  9 680 Kč v paragrafu Mládež, 2 000 Kč v
paragrafu Prostranství  a 6 000 Kč v paragrafu Místní  správa. Před hlasováním dal  předsedající  možnost  vyjádřit  se
přítomným občanům.

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

Usnesením 93/2021
zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 18/2021 – změny ve výdajích v rámci paragrafů ve výši 375 390 Kč.

7) Dary spolkům

Spolek Polánka, z.s. požádal o příspěvek na pořízení strojního zařízení na úpravu běžkařských tras bez specifikované
výše. Nákup strojního vybavení by měl být zhruba v hodnotě 1,2 mil. Kč s tím, že polovinu by měla uhradit dotace.
Vzhledem k  velikosti  spádové  oblasti  se  členové  zastupitelstva  dohodli  na  částce  2  000  Kč.  Před  hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 94/2021
zastupitelstvo schvaluje uzavření darovací smlouvy s Polánka, z.s., IČ 26573971 na částku ve výši 2 000 Kč.

Spolek Elbančice požádal o souhlas s umístěním informační  tabule o kapli  s  prameny a cedule s nápisem "kulturní
památka" na pozemku obce č. 1689/2 a poskytnutí příspěvku ve výši 1 500 Kč na výrobu a instalaci cedulí. Po kratší
diskusi se zastupitelstvo rozhodlo nevyhovět. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 95/2021
zastupitelstvo zamítá žádost Spolku Elbančice.

Myslivecký spolek Běleč požádal o příspěvek na přikrmování zvěře v zimním období ve výši 4 000 Kč. Tuto částku jsme
poskytovali  i v minulých letech. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit  se přítomným občanům. Michal
Fiala je ve střetu zájmů podle zákona o obcích.

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

Usnesením 96/2021
zastupitelstvo schvaluje uzavření darovací smlouvy s Mysliveckým spolkem Běleč, z.s., IČO 26551021 na částku
ve výši 2 000 Kč.

8) Majetkové dispozice (pozemky)

Starosta dohodl se Svobodovými směnu pozemků podle potřeb obce. Obec Běleč získá druhou a poslední část pozemků
pod komunikací k bělečské vodárně, pozemky u vjezdu na louku pod Obecním rybníkem, kde zůstanou již jen dva
majitelé – obec a stát a pozemek pod potokem pod Obecním rybníkem. Svobodovi získají dva drobné nezastavitelné
pozemky v Souhradech, malý zbytkový pozemek u komunikace Běleč – Staniměřice a malý osamělý pozemek na okraji
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katastru u Pavlova. Dále obec získá nedořešené věcné břemeno pro vodovod v Souhradech. Celkově získá obec 952 m 2,
přijde o 911 m2. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 97/2021
zastupitelstvo  schvaluje  smlouvu směnnou  a  o  zřízení  věcného  břemene  s  Václavem  Svobodou  a  Jaroslavou
Svobodovou, kde Obec Běleč převádí na Václava Svobodu pozemek parc. č. 1362/57, orná půda, o výměře 58 m2,
pozemek parc. č. 1472, orná půda, o výměře 531 m2, pozemek parc. č. 1650/3, orná půda, o výměře 217 m2,  a
pozemek parc. č. 1650/7, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 105 m2, Václav Svoboda převádí na Obec Běleč
pozemek parc. č. 1206/5, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 103 m2, pozemek parc. č. 1270/49, vodní plocha,
koryto vodního toku umělé, o výměře 45 m2,  pozemek parc. č.  1362/34, ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o
výměře 56 m2, pozemek parc. č. 1634/10, trvalý travní porost, o výměře 455 m2, nově vzniklý pozemek parc. č.
1206/6, orná půda, o výměře 22 m2, nově vzniklý pozemek parc. č. 1206/7, orná půda, o výměře 259 m2, a nově
vzniklý pozemek parc. č.  1206/8, orná půda, o výměře 12 m2,  a Svobodovi zřizují k tíži pozemku parc. č.  187,
trvalý travní porost, o výměře 389 m2, ve prospěch Obce Běleč služebnost vedení vodovodu, vše katastrální území
Běleč u Mladé Vožice.

9) Dodatek ke smlouvě – hasičská zbrojnice

Starosta obce připravil dodatek ke smlouvě o dílo na rekonstrukci hasičské zbrojnice související s problémy při stavbě,
změny  projektu,  problémy  s  dodávkami  technologií  a  změnou  ve  financování  projektu  ze  strany  dotací  kvůli
rozpočtovému provizoriu a to tak, že termín dokončení se posouvá na 28. únor 2022 beze změny ceny projektu.  Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 98/2021
zastupitelstvo schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo s RE IN s.r.o., IČO 48109339 – posunutí termínu dokončení na
28. února 2022.

10) Dotazy občanů

Nikdo neměl žádný dotaz, veřejnost nebyla přítomna.

Zasedání bylo ukončeno ve 20:27.
Zápis byl vyhotoven 31. prosince 2021.

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

starosta, zapisovatel

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

ověřovatel zápisu

........................................
Jaroslav Čech

ověřovatel zápisu

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

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