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Zápis
z 4. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,
ve čtvrtek 29. prosince 2022 od 19:30 hodin

ve společenské místnosti obecního úřadu v Bělči, Běleč 22

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

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta Stanislav Šmejkal (dále „předsedající“) v 19:34 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 22. prosince 2022 dosud.

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Předsedající navrhl určit  ověřovateli  zápisu Jaroslava Čecha a Jitku Neradovou a zapisovatelem Stanislava Šmejkala.
K návrhu 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 38/2022/II
zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu Jaroslava Čecha a Jitku Neradovou a zapisovatelem Stanislava Šmejkala.

2) Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Starosta navrhl
doplnění bodu 7 Rozpočtové opatření 21/2022. Poslední bod bude přečíslován. Před hlasováním dal předsedající možnost
vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 39/2022/II
zastupitelstvo schvaluje program 4. zasedání zastupitelstva obce Běleč.
  1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2) Schválení programu
  3) Rozpočet na rok 2023
  4) Rozpočtový výhled na roky 2024-2025
  5) Odměny v roce 2023
  6) Ceny vodného a stočného pro rok 2023
  7) Rozpočtové opatření 21/2022
  8) Dotazy občanů

3) Rozpočet na rok 2023

Na úřední desce je po dobu 15 dnů umístěn návrh rozpočtu na rok 2023. Předsedající popsal investiční a velké akce pro
rok 2022 – výstavba zastávky Bzová v ceně 1 mil. Kč, workoutové hřiště za 350 tis. Kč, dovybavení dětských hřišť za
300 tis.  Kč  a  místa  na  separovaný odpad za  300 tis.  Kč.  Hospodaření  v  lesích  by  mělo  být  ziskové.  Rozpočet  je
vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 7 mil. Kč. Rezerva rozpočtu činí 400 tis. Kč. Rozpočet se oproti zveřejněnému
návrhu nemění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 40/2022/II
zastupitelstvo schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2023 – příjmy a výdaje ve výši 7 000 000 Kč.
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4) Rozpočtový výhled na roky 2024-2025

Na úřední  desce  je  po dobu 15 dnů umístěn  návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 –  2025.  Výhled
nezahrnuje investiční akce, ale obsahuje rozpočtové rezervy ve výši více než 3,3 mil. Kč pro rok 2024 a 3,6 mil. Kč pro
rok 2025. Dlouhodobé závazky činí ke konci roku 2023 částku 313 358 Kč – zálohy na stočné pro – domovní čistírny.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 41/2022/II
zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 – 2025.

5) Odměny v roce 2023

Členové zastupitelstva obce se dohodli na zvýšení odměn na dohody o provedení práce na činnosti, které obec takto
zajišťuje. Základní částka odměny na dohodu o provedení práce bude činit  130 Kč/hod (navýšení o 30 Kč/hod po 5
letech), práce křovinořezem 160 Kč/hod (navýšení o 40 Kč/hod po 5 letech), odečítání vodoměrů 2500 Kč za místní část
a rok, údržba hřišť (Běleč, Bzová) 7000 Kč/rok, psaní kroniky 10 000 Kč/rok. Před hlasováním dal předsedající možnost
vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 42/2022/II
zastupitelstvo schvaluje odměny na dohody o provedení práce na 130 Kč/hod, práce křovinořezem 160 Kč/hod,
odečty vodoměrů 2 500 Kč za místní část, údržba hřišť 7 000 Kč/rok, práce kronikářky 10 000 Kč/rok, vše před
zdaněním.

Starosta navrhuje zaměstnat Danu Bednářovou na dohodu o provedení práce na úklid archivu za období 1992 – 2022
podle  požadavků Státního  okresního  archivu.  Protože  je  Dana  Bednářová  členkou zastupitelstva  obce,  je  nutno  její
odměnu schválit samostatně. Starosta navrhuje přidržet se schválené odměny ve výši 130 Kč/hod.  Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 43/2022/II
zastupitelstvo schvaluje  odměnu pro členku zastupitelstva Danu Bednářovou za administrativní  a archivářské
práce ve výši 130 Kč/hod.

6) Ceny vodného a stočného pro rok 2023

Starosta připravil nový ceník vodného a stočného pro rok 2023. Cena vodného od 1. ledna 2023 bude zachována ve
stávající výši 5 Kč/m3. Cena vodného bude zvýšena od 1. října 2023 a bude činit 20 Kč/m3 bez DPH. Toto zvýšení bude
občanům kompenzováno darem ve výši cca 15 Kč/m3, který bude schválen spolu s přesnými podmínkami a omezením
výše daru později. K tomu bude připočítán měsíční paušál za vodoměr ve výši 20 Kč/měsíc bez DPH. Tato částka bude
účtována po montáži nových vodoměrů. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 44/2022/II
zastupitelstvo schvaluje ceny vodného a stočného pro rok 2023. Od 1. ledna 2023 bude cena 5 Kč/m3 bez DPH, od
1. října 2023 bude cena zvýšena na 20 Kč/m3 bez DPH. Po montáži nový vodoměrů bude účtován měsíční paušál ve
výši 20 Kč/měsíc bez DPH.

Strana 2/3



Obec Běleč 391 43 Běleč 22
IČ 00582506

email info@obecbelec.cz
http://www.obecbelec.cz

tel. 381214530
IDDS 7wjajvb

7) Rozpočtové opatření 21/2022

Starosta připravil rozpočtové opatření 21/2022. Přišla nečekaně faktura za těžbu od jednoho dodavatele za celý rok 2022.
Podstatou rozpočtového opatření je přesunutí 8 000 Kč z komunálního odpadu na lesy a přesuny v rámci paragrafu lesy
ve výši 60 650 Kč. Dále byly přesunuty prostředky v rámci paragrafu Kultura ve výši 4 190 Kč (vánoční zpívání a
Silvestr)  a  paragrafu  Místní  správa ve  výši  240 Kč (služby).  Před  hlasováním dal  předsedající  možnost  vyjádřit  se
přítomným občanům.

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

Usnesením 45/2022/II
zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 21/2022 – zvýšení a snížení výdajů o 8 000 Kč, změny ve výdajích v
rámci paragrafů ve výši 65 080 Kč.

8) Dotazy občanů

Proběhla diskuse o možnosti uložit volné prostředky obce na termínovaný vklad.

Zasedání bylo ukončeno v 20:09.
Zápis byl vyhotoven 30. prosince 2022

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

starosta, zapisovatel

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

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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