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Zápis
z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,

ve čtvrtek 30. června 2022 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 19:45 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 24. června 2022 dosud.

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Pavla Krejčího 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 34/2022
zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu Pavla Krejčího a Marcela Fialu a zapisovatelem Stanislava Šmejkala.

2) Schválení programu

Předsedající  seznámil  přítomné  s  návrhem  programu  v  souladu  s  informací  zveřejněnou  na  úřední  desce.  Starosta
navrhuje doplnit program o dva body – opravenou vyhlášku na systém odpadů a darovací smlouvu jezdeckému klubu.
Žádné další  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 35/2022
zastupitelstvo schvaluje program 39. zasedání zastupitelstva obce Běleč.
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  4) Závěrečný účet za rok 2021
  5) Rozpočtová opatření
  6) Připojení k obecnímu vodovodu, povolení sjezdu
  7) Zakázka – dopravní automobil
  8) Vyhláška 1/2022
  9) Darovací smlouva – Jezdecký klub Mladá Vožice
10) Dotazy občanů

3) Účetní závěrka za rok 2021

Starosta  předložil  ke  schválení  účetní  závěrku za  rok 2021.  Celkové příjmy po konsolidaci  činily  7 009 763,99 Kč,
celkové výdaje po konsolidaci 6 746 834,22 Kč. Objem aktiv a pasiv je 49 617 274,87 Kč, oproti roku 2020 se zvýšily
o cca  3  mil.  Kč.  Zůstatek  na  účtech  a  v  pokladně  obce  k  31.12.2021  činil  3 673 346,63  Kč.  Výnosy  obce  činily
6 599 950,72 Kč, náklady 5 235 614,59 Kč, zisk činil 1 364 336,13 Kč. Účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky Obce Běleč. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
přítomným občanům.
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Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením 36/2022
zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce sestavenou k 31. 12. 2021.

4) Závěrečný účet za rok 2021

Starosta předložil ke schválení návrh závěrečného účtu za rok 2020. Tento je vyvěšen na úřední desce od 15. června 2022
dosud. Obec Běleč čerpala dotace v celkové výši 1 208 980,45 Kč. Obec Běleč poskytla dotace a dary v celkové výši
163 021 Kč (největší částky: dar obci Hrušky, příspěvek Římskokatolické farnosti Šebířov). Ze závěru z přezkoumání
hospodaření za rok 2021, které provedl krajský úřad: Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 podle § 2 a § 3
zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky. K závěrečnému účtu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 37/2022
zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet obce Běleč za rok 2021;
zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad.

5) Rozpočtová opatření

Starosta připravil k 31. květnu 2022 v rámci své kompetence rozpočtové opatření 6/2022. Jedná se o  navýšení dotací ze
státního rozpočtu o 79 156 Kč na hospodaření v lesích, ze kterých jde 10 000 Kč na drobný majetek u zájmové činnosti a
69 156 Kč na služby v lesích. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 38/2022
zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření 6/2022 – zvýšení příjmů a výdajů o 79 156 Kč.

Starosta  připravil  rozpočtové opatření  7/2022.  Jedná se o 143 130 Kč na dotacích do lesů,  výdaje  na lesy zvýšeny
o stejnou částku, dále o 210 000 Kč na dotacích na nový dopravní automobil, stejná částka do výdajů, zvýšení příjmů
z prodeje hmotného majetku (traktor) o 26 500 Kč, k tomu snížení příjmů s poplatků o 300 Kč, paragraf prostranství se ve
výdajích navýšil  o  26 200 Kč,  dále  příjem za ubytovací  služby (Ukrajinci)  ve  výši  80 800 Kč,  výdaje v paragrafu
Humanitární pomoc ve stejné výši. Tržba ze vstupného na rodácích ve výši 39 670 Kč byla přesunuta do výdajů na
stejnou akci, byl navýšen odhad příjmu z DPH o 30 000 Kč a z prodeje zboží o 10 000 Kč. Tyto prostředky včetně snížení
výdajů na kroniku o 4 400 Kč putovaly na Kulturu (rodáci).V paragrafu Komunikace bylo přesunuto 40 000 Kč a
v paragrafu Požární ochrana 11 000 Kč. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 39/2022
zastupitelstvo  schvaluje rozpočtové opatření 7/2022 – zvýšení  příjmů o 540 100 Kč, snížení  příjmů o 300 Kč,
zvýšení výdajů o 544 200 Kč, snížení výdajů o 4 400 Kč, změny ve výdajích v rámci paragrafů ve výši 51 000 Kč.

6) Připojení k obecnímu vodovodu, povolení sjezdu

Jaroslav Čech požádal o připojení k obecnímu vodovodu pro připravovanou farmu na jih od areálu Agrospolu a povolení
sjezdu na místní komunikaci Běleč – Staniměřice. Členové zastupitelstva diskutovali o umístění farmy. Před hlasováním
dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Jaroslav Čech je ve střetu zájmů podle zákona o obcích.
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Hlasování: pro 5, proti 1, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 40/2022
zastupitelstvo schvaluje připojení budoucí farmy Jaroslava Čecha k obecnímu vodovodu;
zastupitelstvo schvaluje povolení sjezdu z místní komunikace Běleč – Staniměřice k budoucí farmě.

7) Zakázka – dopravní automobil

Dne 14. června 2022 byla vypsána veřejná zakázka „Běleč – dopravní automobil“. Obec oslovila e-mailem 6 firem,
zadávací dokumentace byla zveřejněna na webových stránkách obce. Uzávěrka nabídek byla 30. června 2022 v  17:00,
v termínu dorazila jedna nabídka od firmy Vesta Auto Corson s.r.o., byla doručena EMSkou dne 29. června 2022 ve
14:15. Žádné další nabídky nebyly v termínu 30. června 2022 17:00 doručeny. Tři firmy potvrdily přijetí  výzvy, ale
nabídku nepodaly.

Starosta jmenoval komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek (dále jen komise) ve složení Marcel Fiala, Pavel
Krejčí, Jaroslav Čech a Jitka Neradová. Komise zahájila jednání v 19:55, za uchazeče nebyl nikdo jednání přítomen.
U nabídky byla zkontrolována pečeť, byla otevřena a zkontrolována. Komise posoudila nabídku firmy Vesta Auto Corson
s.r.o., IČO 27120457, shledala, že nabídka obsahuje požadované náležitosti, a přečetla nabídkovou cenu 953 410 Kč bez
DPH, tj.  1 153 626 Kč vč. DPH. Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek sepsala zápis z otevírání obálek a
hodnocení nabídek a navrhuje zastupitelstvu schválit jako nejvýhodnější nabídku od firmy Vesta Auto Corson s.r.o. a
uzavřít smlouvu.

Členové zastupitelstva prodiskutovali  zvýšení ceny oproti  předpokladům, která je způsobena zvýšením cen na trhu a
probrali,  zda i  za těchto podmínek akci realizovat.  Před hlasováním dal předsedající  možnost  vyjádřit  se přítomným
občanům.

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

Usnesením 41/2022
zastupitelstvo  rozhoduje  o  výběru  nejvhodnější  nabídky  v  zakázce  „Běleč  –  dopravní  automobil“  a  uzavření
smlouvy s Vesta Auto Corson s.r.o.,  IČO 27120457,  za cenu  1 153 626 Kč vč.  DPH; zastupitelstvo se zavazuje
dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.

8) Vyhláška 1/2022

Ministerstvo vnitra označilo obecní  obecně závaznou vyhlášku jako nezákonnou.  Špatně jsme označili  kontejnery na
použité oblečení jako kontejnery na textil a  vyhláška nestanovila, jakým způsobem budou podnikatelé hradit využívání
obecního  systému  odpadů,  pokud  jej  využívat  budou.  Starosta  připravil  opravenou  vyhlášku  Před  hlasováním  dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 42/2022
zastupitelstvo  schvaluje  obecně  závaznou  vyhlášku  č. 1/2022,  o  stanovení  obecního  systému  odpadového
hospodářství.

9) Darovací smlouva – Jezdecký klub Mladá Vožice

Jezdecký klub Mladá Vožice, z.s. požádal obec o sponzorský dar na pořádání veřejně přístupných akcí. Obec Běleč již v
minulosti klubu přispěla částku 2 000 Kč. 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 43/2022
zastupitelstvo schvaluje  uzavření  darovací  smlouvy s  Jezdeckým klubem Mladá Vožice z.s.,  IČO 70893748 na
darování částky ve výši 2 000 Kč.

10) Dotazy občanů

Nikdo neměl žádný příspěvek do diskuse.

Zasedání bylo ukončeno ve 20:23.

Zápis byl vyhotoven 1. července 2022.

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

starosta, zapisovatel

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

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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