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Zápis
z 35. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,

ve čtvrtek 3. března 2022 od 19:30 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu v Bělči, Běleč 22

Přítomni Josef Bartůněk,  Jaroslav Čech (přišel  v průběhu projednávání  3.  bodu),  Marcel  Fiala,  Pavel  Krejčí,  Tomáš
Kubále, Jitka Neradová (přišla v průběhu projednávání 2. bodu) a Stanislav Šmejkal.

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta Stanislav Šmejkal (dále „předsedající“) v 19:36 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 25. února 2022 dosud.

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Tomáše Kubále a Marcela Fialu 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 7/2022
zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu Tomáše Kubále 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.
V průběhu projednávání přišla Jitka Neradová.

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

Usnesením 8/2022
zastupitelstvo schvaluje program 35. zasedání zastupitelstva obce Běleč.
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Pomoc uprchlíkům z válkou postižené Ukrajiny

3) Pomoc uprchlíkům z válkou postižené Ukrajiny

Starosta v souvislosti  s válkou na Ukrajině informoval o situaci s počátkem migrace velkého množství uprchlíků do
západních zemí a konkrétně i do České republiky. Podle informací z krajského úřadu se dá očekávat, že kraj bude po
obcích žádat možnost ubytování uprchlíků a to aspoň nouzově. Proto navrhuje pomoci uprchlíkům z Ukrajiny tak, že
připraví prostory pro jejich dočasné ubytování. Vytipovali jsme několik možností – nové šatny nad hasičárnou, zasedací
místnost OÚ, klubovnu pro děti nebo kulturní centrum Bzová.

Starosta navrhl,  aby byly využity nové šatny s tím, že se doplní vybavení  tak,  aby zde bylo možno ubytovat cca 5
uprchlíků – jednu rodinu. Půjde o nouzové ubytování, ale je možné, že vzhledem k situaci na Ukrajině půjde spíše o
měsíce než o týdny, kdy by byly šatny tímto způsobem využívány. Obec by měla nakoupit levné postele, matrace a
případně dovybavit sociální a technické zázemí tak, aby se v šatnách dalo po určitou dobu bydlet. Prostor je tak jako tak
vytápěn, zvýší se nám spotřeba elektřiny a vody, žádné další významné výdaje nebudou. Nebude ani omezen provoz
stávajících prostor – zasedací místnosti a kluboven. Je nutné získat souhlas poskytovatele dotace – ministerstva vnitra.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. V průběhu jednání přišel Jaroslav Čech.
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Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 9/2022
zastupitelstvo  obce  schvaluje  uvolnění  prostor  nově  zbudovaných  šaten  nad  hasičskou  zbrojnicí  a  stávající
úklidové místnosti pro případné ubytování ukrajinských uprchlíků, schvaluje nákup vybavení – postele, matrace,
doplnění vybavení.

8) Dotazy občanů

Nikdo neměl žádný příspěvek do diskuse.

Zasedání bylo ukončeno ve 20:06.

Zápis byl vyhotoven 4. března 2022.

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

starosta, zapisovatel

........................................
Tomáš Kubále

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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