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Zápis
z 3. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,
ve čtvrtek 15. prosince 2022 od 19:30 hodin

ve společenské místnosti obecního úřadu v Bělči, Běleč 22

Přítomni: Josef Bartůněk, Dana Bednářová, Jitka Neradová, Rudolf Šedivý, Stanislav Šmejkal, Václav Turek, omluven
Jaroslav Čech.

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta Stanislav Šmejkal (dále „předsedající“) v 19:38 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 9. prosince 2022 dosud.

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Předsedající navrhl určit  ověřovateli zápisu Václava Turka a Danu Bednářovou a zapisovatelem Stanislava Šmejkala.
K návrhu 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 25/2022/II
zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu Václava Turka a Danu Bednářovou 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 26/2022/II
zastupitelstvo schvaluje program 3. zasedání zastupitelstva obce Běleč.
  1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2) Schválení programu
  3) Dodatek ke smlouvě – svoz odpadů
  4) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
  5) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
  6) Smlouva darovací – Domácí Hospic Jordán, o.p.s.
  7) Rozpočtová opatření
  8) Žádosti o dotace
  9) Schválení výstavby farmy pro chov zvířat
10) Prodej staré hasičské dodávky
11) Odborný lesní hospodář
12) Dotazy občanů

3) Dodatek ke smlouvě – svoz odpadů

Společnost  COMPAG VOTICE s.r.o.  navrhla  úpravu  ceny  za  svoz  odpadů  od  1.  ledna  2023.  Náklady  na  1  svoz
komunálního odpadu činí 2 516 Kč bez 15% DPH (o 8,5 procenta vyšší), náklady na uložení odpadu činí 960 Kč/t bez
15% DPH (o 12,7 procenta vyšší) + 1000 Kč/t jako poplatek státu (o 11,1 procenta vyšší). Cena za svoz separovaného
odpadu  činí  242  –  270  Kč/nádobu  bez  15%  DPH  (o  12  procent  vyšší)  podle  druhu  separovaného  odpadu.  Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
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Usnesením 27/2022/II
zastupitelstvo schvaluje Dodatek ke smlouvě č. 1/2023 se společností COMPAG VOTICE s.r.o., IČO 47542080.

4) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Vzhledem k situaci se stanovením místních poplatků a nutnosti po zásahu Ministerstva vnitra zdvojnásobit výši poplatku
pro místní občany se zastupitelstvo obce rozhodlo zrušit vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství č. 1/2021 ze dne 9. prosince 2021 a 2/2022 ze dne 27. října 2022. Protože je to možné udělat pouze formou
vyhlášky.  je  připravena  vyhláška  č.  4/2022,  o místním  poplatku  za  obecní  systém  odpadového  hospodářství,  které
uvedené  vyhlášky  a  potom  i  sebe  samu zrušuje.  Před  hlasováním  dal  předsedající  možnost  vyjádřit  se  přítomným
občanům.

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

Usnesením 28/2022/II
zastupitelstvo  schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství.

5) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

Protože nebudou v roce 2023 vybírány místní poplatky na odpad, dohodli se členové zastupitelstva obce nevybírat pro rok
2023 poplatky ze psů. Celkový roční výnos činí cca 2 000 Kč a je složen z desítek drobných plateb. Proto bude pro rok
2023 sazba poplatku ze psů 0 Kč. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 29/2022/II
zastupitelstvo  schvaluje   obecně   závaznou  vyhlášku  č. 3/2022,   o  místním  poplatku   ze  psů,  která  mění  obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2019 ze dne 27. září 2019.

6) Smlouva darovací – Domácí Hospic Jordán, o.p.s.

V minulých letech obec podpořila Domácí hospic Jordán,  o.p.s.  Členové zastupitelstva navrhují  podporovat  Domácí
hospic Tábor i dále částkou 20 000 Kč ročně. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 30/2022/II
zastupitelstvo schvaluje uzavření darovací smlouvy s Domácím hospicem Jordán, o.p.s., IČ 28120981 na darování
částky ve výši 20 000 Kč.

7) Rozpočtová opatření

Starosta  připravil  k  1.  listopadu  2022  v  rámci  své  kompetence  rozpočtové  opatření  17/2022.  Jedná  se  o  přesuny
prostředků v rámci paragrafů komunikace (20 000 Kč – sečení), kultura (2 090 Kč – služby a ceny), separovaný odpad
(170 Kč – nádoby), místní správa (4 560 Kč – vybavení, telefony, poradenství a služby), celkově ve výši 26 820 Kč.
Starosta připravil k 16. listopadu 2022 v rámci své kompetence rozpočtové opatření 18/2022. Jedná se o  příjmy a výdaje
na volby ve výši 9 400 Kč ke dni  přijetí  dotace na účet.  Prostředky budou použity na opravy ve volební  místnosti.
Starosta připravil k 5. prosinci 2022 v rámci své kompetence rozpočtové opatření 19/2022. Jedná se o  zvýšení výdajů na
kancelář ve výši 15 000 Kč (odměny a služby), snížení výdajů na dary obyvatelstvu ve stejné výši a přesun prostředků
v rámci paragrafů komunikace (4 000 Kč – odměny), prostranství (20 090 Kč – odměny a pohonné hmoty ve Bzové),
požární  ochrana (5 000 Kč – pohonné hmoty)  a  volba prezidenta (1 250 Kč – odměny),  celkově 30 340 Kč.  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 31/2022/II
zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření 17/2022 – změny ve výdajích v rámci paragrafů ve výši 26 820
Kč; bere na vědomí rozpočtové opatření 18/2022 – zvýšení příjmů a výdajů o 9 400 Kč; bere na vědomí rozpočtové
opatření 19/2022 – zvýšení a snížení výdajů o 15 000 Kč, změny ve výdajích v rámci paragrafů ve výši 30 340 Kč.

Starosta připravil rozpočtové opatření 20/2022. Jedná se o dorovnání příjmů a výdajů ke konci roku 2022, a to zvýšení
daňových příjmů o 104 845 Kč, příjmů z obecních lesů o 750 000 Kč (vyfakturováno), příjmů z pronájmu pozemků
o 4 950 Kč, příjmů z vodného o 1 085 Kč a příjmů z prodeje majetku o 730 Kč (železný šrot). Příjmy z loterií budou
sníženy o 10 Kč, dotace od kraje o 62 000 Kč a prodej zboží o 9 000 Kč. Financování bylo sníženo o 3 150 000 Kč.
Výdaje budou navýšeny o 117 866 Kč v kolonce platby DPH a sníženy o 250 000 Kč na komunikace, o 350 000 Kč na
stavbu sportovišť, o 300 000 Kč na stavbu dětských hřišť, o 200 000 Kč na stavbu míst pro separovaný odpad. Rezerva
rozpočtu bude snížena o 1 377 266 Kč. Rozpočet po změnách bude vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 10 000 000 Kč.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 32/2022/II
zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 20/2022 – zvýšení příjmů o 861 610 Kč, snížení příjmů o 71 010 Kč,
snížení financování o 3 150 000 Kč, zvýšení výdajů o 117 866 Kč, snížení výdajů o 2 477 266 Kč.

8) Žádosti o dotace

Doposud nebyly vypsány dotace od Ministerstva pro místní rozvoj, ale pokud by k tomu došlo narychlo, navrhuje starosta
schválit případné žádosti o dotace.

Starosta  předložil  loňskou  žádost  o  dotaci  z  podprogramu  Podpora  obnovy  a  rozvoje  venkova  –  oprava  místní
komunikace Běleč – Bzová – prvních 405 m ke znovuschválení. 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 33/2022/II
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 předložil loňskou žádost o dotaci z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova – workoutové hřiště Běleč
ke znovuschválení. Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 34/2022/II
zastupitelstvo   schvaluje  žádost  o  dotaci  z  podprogramu Podpora obnovy a rozvoje  venkova Ministerstva  pro
místní rozvoj ve výši 466 000 Kč, celkové náklady projektu 582 568 Kč.

9) Schválení výstavby farmy pro chov zvířat

Jaroslav Čech požádal o schválení umístění stavby „Farma chovu skotu Běleč“ na pozemcích parc. č. 1629/1, parc. č.
1631/1, parc. č.  1632/1 a parc.  č.  1362/36 (za areálem Agrospolu).  Starosta navrhuje,  aby podobně velké a důležité
záměry  schvalovalo  zastupitelstvo  obce.  Projektová  dokumentace  byla  předložena,  proběhla  krátká  diskuse.  Před
hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
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Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 35/2022/II
zastupitelstvo schvaluje umístění stavby Farma chovu skotu Běleč žadatele Jaroslava Čecha.

10) Prodej staré hasičské dodávky

Obec Pohnání projevila zájem o odkup staré hasičské dodávky Ford Transit, která je pro obec Běleč nepotřebná a ústně
nabídla cenu 100 000 Kč. Tato částka dosud nebyla schválena v orgánech obce Pohnání. Členové zastupitelstva se shodli
na tom, že cena je vzhledem ke stáří téměř 19 let slušná a pokud obec Pohnání schválí  nákup, smí starosta dodávku
prodat předem určenému zájemci. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 36/2022/II
zastupitelstvo schvaluje prodej dopravního automobilu Ford Transit r. v. 2004 za cenu 100 000 Kč Obci Pohnání.

11) Odborný lesní hospodář

Po žádosti  současného odborného lesního hospodáře Ing.  Kutnera  o ukončení  smlouvy z jara loňského roku oslovil
starosta několik odborných lesních hospodářů z okolí a členové zastupitelstva se dohodli na tom, že pro další období
uzavřou smlouvu s firmou Forestal s.r.o. za cenu 850 Kč / ha a rok. Firma Forestal bude zajišťovat funkce odborného
lesního hospodáře a lesníka pro cca 107,5 ha lesa, půjde tedy o částku 91 375 Kč bez DPH ročně. Výpovědní lhůta bude
činit 2 měsíce. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 37/2022/II
zastupitelstvo schvaluje uzavření příkazní smlouvy s Forestal s.r.o., IČO 03988805.

11) Dotazy občanů

Nikdo nepoložil žádný dotaz.

Zasedání bylo ukončeno v 20:36.
Zápis byl vyhotoven 22. prosince 2022

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

starosta, zapisovatel

........................................
Václav Turek

ověřovatel zápisu

........................................
Dana Bednářová
ověřovatel zápisu

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

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