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Co se chystá

V pátek 5.  a  v sobotu 6.  října 2018 se budou konat  volby do Zastupitelstva obce Běleč.
V pátek se na Vás okrsková volební komise těší od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin.
Volební místnost pro všechny místní části naší obce je tradičně v přízemí budovy Obecního
úřadu  v  Bělči  č.p.  22.  Návštěvu  komise  s  přenosnou  volební  schránkou si  můžete  sjednat
telefonicky na čísle 724 189 517.

V sobotu 27. října 2018 proběhne výlov požární nádrže, sběr železného šrotu a elektroodpadu.

V sobotu 27. října 2018 od 14:00 proběhne drakiáda v Souhradech.

Volby do obecního zastupitelstva

Hlasovací lístky i leták s informacemi pro voliče jste již všichni obdrželi do svých schránek
v minulém kalendářním týdnu.  Oslovila jsem obě kandidující sdružení s nabídkou prezentace
v obecním zpravodaji, zaslané příspěvky naleznete na stranách 4 a 5. Tyto příspěvky neprošly
žádnou redakční úpravou a jsou řazeny podle času doručení na zadanou e-mailovou adresu.

Petra Šmejkalová

Poděkování

Milí čtenáři,

na tomto místě bych ráda poděkovala všem, kteří nám během uplynulých čtyř let pomáhali
vytvářet obecní zpravodaj, psali pro nás články a poskytli své fotografie z různých akcí. Další
díky pak patří i vám, organizátorům různých akcí a jejich účastníkům. I díky vám je o čem psát
a na co s úsměvem na rtech vzpomínat.

Petra Šmejkalová

Aktuálně řešíme

Vážení spoluobčané,

i když se blíží komunální volby, činnost obce se nezastavila, příprava a realizace jednotlivých
akcí postupuje dál, i když je v letošním roce náročnější sehnat firmu, která stavbu postaví.

V červenci nabylo právní moci územní rozhodnutí na chodník / cyklostezku Běleč – Mladá
Vožice. V současné době projektanti připravují žádost o stavební povolení a my připravujeme
žádost  o  dotaci  ze  Státního  fondu  dopravní  infrastruktury,  abychom  tuto  žádost  mohli
v listopadu podat do stávající výzvy. Tato komunikace by měla občanům zajistit bezpečnější
pěší  propojení  do Mladé Vožice,  protože  chodit  po silnici  je  pro děti  a  starší  spoluobčany
vyloženě nebezpečné. V právě dokončované změně územního plánu Města Mladá Vožice se
nově počítá s navazující stezkou pro pěší a cyklisty od hranice našeho katastru do Vožice.
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Od počátku srpna běží stavební řízení na 36 domovních čistíren odpadních vod. Protože nám
parlament opět „zjednodušil“ stavební řízení,  přibylo opět  několik nových razítek a několik
desítek  podpisů,  majitelé  pozemků,  kde  se  bude  akce  realizovat,  vědí  o  čem  mluvím,
v minulých dnech jsem účastníky projektu obcházel s dokumentací. Právě teď, na přelomu září
a října, se byrokracii věnujeme naplno. Realizace domovních čistíren se předpokládá na jaře,
aktuální harmonogram není zatím ničím ohrožen.

V sobotu 22. září nabyla účinnosti změna č. 2 územního plánu obce. Tato změna umožňuje
postavit několik staveb, o které požádali majitelé pozemků - dílna ve Bzové, rybníky v Bělči a
v Elbančicích a prostor pro novou stavbu v Elbančicích nebo zemědělskou stavbu v Bělči. Obci
změna umožní  postavit  autobusovou zastávku ve Bzové a  zajistí  izolační  zeleň  u Bzovské
vodárny. Více informací k novému územnímu plánu najdete na straně 14 tohoto zpravodaje.

Ve středu 26.  září  nám dodavatel,  Požární  bezpečnost  s.r.o.,  dodal  novou požární  stříkačku
Rosenbauer FOX IV. Skutečné náklady na pořízení stříkačky činily 399 603 Kč, z této částky
uhradí  175  000  Kč  Jihočeský  kraj  (schválená  investiční  dotace),  100  000  Kč  uhradí  Sbor
dobrovolných hasičů, který na příspěvek na pořízení této stříkačky uspořádal veřejnou sbírku,
zbývajících  124 603 Kč uhradí  ze  svého rozpočtu  Obec Běleč.  V případě,  že  budete  chtít
hasičům pomoci,  můžete přispět  na požární stříkačku – ve společenské místnosti  v přízemí
obecního úřadu bude umístěna sbírková pokladnička.

V nejbližších dnech nás čeká realizace v loňském roce započaté rekonstrukce komunikace Do
Souhrad  včetně  výstavby  vodovodního  řadu.  Tento  týden  si  stavební  firma  Re  In  s.r.o.
převezme staveniště, v první fázi provede výkopy pro vodovod, napojí nový řad na ten stávající
a připraví vodovod pro stávající i budoucí stavební parcely. Tím budou k vodovodu připojeny
všechny stavební parcely západně a i část parcel východně od komunikace. Na novém řadu
budou dle projektu mimo jiné umístěny dva nové nadzemní hydranty.

V druhé fázi bude provedena rekonstrukce komunikace od č.p. 43 (bytovka) k bývalé ohradě a
konstrukční vrstvy budou doplněny a obnoveny. Nakonec budou na celou délku komunikace
položeny dvě vrstvy asfaltu (obalovaného kameniva), a to podkladní (6 cm) a obrusná (5 cm).
Zamyšlení nad metodou rekonstrukce najdete na straně 15.

V roce 2019 musíme začít pracovat na lesním hospodářském plánu 2021-2030. Proto probíhá
zaměřování porostů a příslušná byrokratická kolečka na správě lesů. Cílem je opravit údaje
v katastru nemovitostí a zařadit 4 ha stávajících lesních pozemků jako les. V druhém kroku
chceme změnit cca 6 ha stávající zeleně na les, aby na nich mohla obec lesnicky hospodařit a
mít z těchto pozemků finanční prospěch pro obec. Jedná se o porosty Na Obci (2,4 ha), Příhon
(1 ha), pod Bažantnicí (0,9 ha), Olšina (0,8 ha), pod Bzovou (0,5 ha) a na Husí hoře (0,3 ha).

Připravujeme projektové dokumentace a stavební řízení na další stavby pro příští roky jako jsou
pergola u společenské místnosti v Bělči, zastávka ve Bzové a zateplení obecního úřadu.

Vážení občané, přeji vám šťastnou ruku v pátečních a sobotních komunálních volbách a hodně
štěstí do dalších let.

Stanislav Šmejkal, starosta obce
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Sdružení nezávislých kandidátů Nezávislí I.

Naše obec potřebuje změnu 
Vážení spoluobčané, 

dovolte nám, abychom Vás pozvali  5.  a 6.  října ke komunálním volbám. V těchto volbách
rozhodnete právě vy, zda chcete opět v příštích čtyřech letech pověřit řízením obce ty, kteří se
podle  našeho  názoru  již  osm  let  prezentují  pouze  projídáním  rozpočtu,  nesmyslnými
investicemi  v místech,  kde  je  naše  obec  vůbec  nepotřebuje  a  nevěnuje  žádnou  pozornost
místům, jež  jsou opravdu potřeba.  Naše kandidátka nabízí  alternativu k současnému vedení
obce a cítíte-li i vy, že naše obec potřebuju změnu, volte kandidátku  Nezávislí I., za kterou
kandidují:

1. Josef Bartůněk

2. Petr Kubále

3. Jana Šmídová

4. Jitka Váchová

Dáte-li nám svůj hlas, výrazným způsobem se zasadíme o prosazení opravdu potřebných 
priorit, mezi které patří: 

 Podpora seniorů
Naši  senioři  potřebují  výpomoc  s dostupností  do  zdravotnických  zařízení,  nákupem
základních  potravin a  dalších  věcí  zjednodušujících  jejich  život.  V tomto směru,  zde
postrádáme smysluplné využití vozového parku obce. 

 Rozvoj zastavěného území
Pro rozvoj obce je nutné řešit kanalizaci, která je na hraně životnosti. Dále je potřeba
investovat  do  oprav  vodovodního  řádu,  teprve  až  následně  můžeme  investovat  do
zvelebování vzhledu obce.

 Zajištění pozemků pro výstavbu rodinných domů
Jsme připraveni zrealizovat platnost územního plánu v oblasti rozvoje bydlení.

 Transparentnost všech jednání, rozhodnutí a investic obce
Zveřejňování  informací  stávajícím  vedením  obce  s několikaměsíčním  zpožděním
nepovažujeme za naplnění slova transparentnost. Je to obec nás všech. Získáme-li vaši
důvěru, transparentnost bude u nás na prvním místě.

 Opravdové hospodaření s obecním majetkem 
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Sdružení nezávislých kandidátů Běleč

Před čtyřmi roky se na tomto místě ve zpravodaji objevil článek „Měli jsme sen – jak bude
vypadat obec Běleč v roce 2018“. Dnes přišla chvíle bilancování.

Velká část  snu se podařila naplnit.  Postavili  jsme ve Bzové novou klubovnu, která se stala
každodenním centrem setkávání, centrem kulturních a sportovních akcí a můžeme si přiznat
jednu věc. Mnoho občanů Bělče závidí Bzové, že má celé zázemí vesnice na jednom místě.

Z hlediska zlepšení vztahů mezi občany se událo mnohé, i když to není vidět na první pohled.
Ani v Bělči ani ve Bzové snad už nepanuje přesvědčení, že v té druhé vesnici mají něco navíc.
Ale i tady je co zlepšovat a další období by mohlo být příležitostí, jak vzdálenosti mezi sebou
dále zkracovat. Jsme jednoduše řečeno tak malá obec, že není důvod hádat se mezi sebou. Naše
obec je dnes u mnoha občanů z okolí blízkého i vzdálenějšího známa hlavně svým vyhlášeným
letním kinem. Je příjemné sledovat proudy návštěvníků od Mladé Vožice, je příjemné sledovat,
kolik Bzováků sedí na návsi v Bělči,  kde baví nejen dobrými českými filmy. Je nutné tuto
tradici udržet a dále rozvíjet stejně jako tradiční kulturní a sportovní akce jak v Bělči, tak ve
Bzové. Stejně tak je nutné udržovat a rozvíjet zázemí pro tyto akce a aktivity.

Opravili  jsme  některé  komunikace:  od  Mladé  Vožice  k  Šelmberku  včetně  nového  mostu,
z Bělče do Staniměřic, část komunikace z Bělče do Bzové, v těchto dnech se rozbíhá dokončení
opravy komunikace v Souhradech. Výstavba cyklostezky / chodníku z Bělče do Mladé Vožice
je ve fázi územního rozhodnutí a budeme žádat v nejbližších dnech o stavební povolení, stavba
by mohla začít v roce 2019. U cyklostezky / chodníku mezi Bělčí a Bzovou je nutno vyřešit
několik byrokratických koleček, takže stavba přichází v úvahu nejdříve po roce 2020. Opravu
komunikace  z  Bělče  na Šelmberk můžeme provést  v  roce  2020.  Vše  záleží  na  načasování
dotačních programů. Při této příležitosti tímto znovu děkujeme všem občanům, kteří nám vyšli
vstříc a pomohli obci, aby získala pozemky pod komunikacemi a tím zajistili jejich další rozvoj.

U obecní infrastruktury máme plány celkem zřejmé. Vodovody nebudou potřebovat nijakou
zásadní investici kromě po letošních suchách oprášené starší myšlence na propojení vodovodů
v Bělči a ve Bzové tak, aby se případný výpadek v jedné části dal vyrovnat vodou z části druhé,
a posílení prameniště další studní, aby byl vody vždy dostatek. Dlouhodobý problém s čištěním
odpadních vod je před vyřešením, na jaře postavíme téměř 40 domovních čistíren. Plánujeme
zachovat současnou cenu vody v řádu jednotek korun za kubík. Chceme rozšířit dostupnost
obecního internetu na celou obec a soustavně zlepšovat kvalitu a rychlost připojení.

Největším problémem venkovských oblastí, jako je ta naše, je zlepšení autobusové dopravy.
Musíme si  přiznat,  že v tomto se  za posledních 30 let  mnoho nezlepšilo.  Naší  prioritou je
navýšit  množství  autobusových  spojů  během  všedního  dne,  aby  nemuseli  lidé,  kteří  ráno
odjedou k lékaři,  čekat  v  Mladé Vožici  až  do odpoledne,  aby nemuseli  rodiče denně vozit
středoškoláky na autobus, aby tu o víkendu neprojelo za celý den „ani kolo“. Připravujeme
výstavbu nové zastávky ve Bzové a přemýšlíme o umístění bezpečnější zastávky v Bělči.

Dnes nebudeme psát o tom, jaká by měla být obec v roce 2022, jen chceme říci, že budeme
pokračovat v práci a dělat věci tak, jak to umíme nejlépe.

Sdružení nezávislých kandidátů Běleč
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Loučení s prázdninami ve Bzové

1. září  byla letos sobota,  a  tak se  děti  místo do školy mohly vypravit  na dětské sportovní
odpoledne ve Bzové, které bylo zároveň loučením s prázdninami. Počasí hrozilo deštěm, ale
nakonec  se  aspoň  trochu
umoudřilo  a  program  mohl
proběhnout  v  plné  své  kráse.
Všichni účastníci  se  pustili  do
plnění  úkolů  na  jednotlivých
stanovištích,  závěrečnou
disciplínou  pak  byla  opičí
dráha plná záludných překážek.
Po  zdolání  všech  úkolů
následovalo rozdělení medailí a
balíčků  s  odměnami.  Děti  si
také  mohly  namalovat
připravené  magnetky  na
ledničky  a  veliký  zájem
vzbudilo i malování na obličej.
Po skončení programu následovalo pohodové posezení pro dospělé. Díky za dobrou zábavu.

Bělečské kulturní léto 2018

Letošní léto máme všichni ještě v paměti jako horké a velice suché. Ovšem o letošní sezóně
letního kina se  to  rozhodně říct  nedá.  O slavnostním zahájení  se  můžete  dočíst  na dalších
stránkách zpravodaje, zde jenom dodám, že na letní komedii Bajkeři k nám za letního počasí
dorazilo 286 diváků. Pak se ale začaly dít věci…

V pátek 27. července jsme se těšili na zatmění Měsíce a film Zoufalé ženy dělají zoufalé věci.
Ale i  když se  necelou hodinu před plánovaným zahájením valily  z  oblohy proudy deště  a
s promítáním to vypadalo dost zoufale, začala se na návsi sjíždět auta s čekajícími posádkami.
Všichni odvážlivci byli posléze odměněni – déšť ustával a pak už hlavní kinař zavelel, že se
promítat bude! Dorazilo nádherných 294 diváků a po představení pak bylo možné shlédnout
alespoň končící zatmění.

I Tátova Volha k nám na náves přivezla trochu deště, ale také spoustu návštěvníků – celkem
403 diváků,  což  byla  nakonec  letošní  největší  účast  a  třetí  největší  v  historii  letního  kina
v Bělči. Před pohádkou Čertoviny také trochu sprchlo, ale nakonec přišlo 346 diváků, hlavně
dětí, které náves osvětlovaly svítícími náramky. A všichni si to parádně užili.

Před  letošním  posledním  představením  to  s  počasím  vypadalo  také  všelijak,  ale  protože
předpověď na následující dny nevypadala o mnoho lépe, nakonec jsme promítali. 134 diváků si
rozbalilo deštníky nebo se sesedlo pod rychle připravený party stan a komedii jsme si i přes
déšť vychutnali až do konce.

A stejně jako v uplynulých letech opět na závěr děkujeme všem, kteří se o kino starají. DÍKY!
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Soutěž Železný hasič Běleč 2018

24 závodníků z 15 sborů, 7 okresů a 4 krajů, z toho 5 žen a 19 mužů, 21 závodníků dokončilo
závod výstupem na věž hradu Šelmberk. To byl dne 14. července 2018 VII. ročník soutěže
Železný hasič Běleč a II. ročník Jihočeského poháru v TFA pod záštitou senátora a starosty
města Mladá Vožice Mgr. Jaroslava Větrovského, tradičně v areálu hradu Šelmberk v Bělči.

Krásný den, který odpoledne přerušila přeháňka, plný sportovních výkonů nejsilnějších hasičů
z jihu Čech. Čtyřiadvacet statečných se přihlásilo do nejnáročnějšího kola krajského přeboru
v TFA, který druhým rokem pořádá SDH Běleč ve spolupráci se sponzory - Agrospol Mladá
Vožice  a.s.,  Obec  Běleč,  Velkoobchod  Renáta  Dubová,  KOH-I-NOOR  Mladá  Vožice  a.s.,
STAVMAT STAVEBNINY a.s.  a  Agentura  Cyklistika  s.r.o.  Dýchací  přístroje  nám zdarma
zapůjčila firma Dräger.

Přírodní trať na nádvoří hradu zakončená pod výstupem na věž po točitém schodišti a dvěma
průchody kamennou zdí patří k k tomu náročnějšímu, co TFA (Toughest Firefighter Alive -
Nejtvrdší hasič přežívá) může nabídnout.

Po  startu  závodník  uchopí  2  nezavodněná  hadicová  vedení  vč.  proudnic  a  roztáhne  je  na
vzdálenost 60 m (ženy 40 m), kde odloží proudnice na vyznačenou metu. Poté smotá 2 hadice
B  na  jednoduchý  způsob  a  hadice  uloží  do  připraveného  boxu.  Následuje  80  úderů  do
hammerboxu (střídavě 40 úderů dolů a 40 úderů nahoru, ženy polovic, kategorie Masters má
těžší kladivo). Dále uchopí 1 ks 20 kg závaží (ženy 10 kg) a přenese je tunelem na otočnou
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značku ve vzdálenosti 5 m za ukončením tunelu, vrátí se se závažím tunelem zpět. Po odložení
závaží závodník přeskočí bariéru (kategorie Masters o výšce 2 m, muži 1,5 m, ženy 0,8 m). Za
bariérou soutěžící uchopí 80 kg figurínu Raitekovým úchopem a odtáhne jí na vzdálenost 30 m,
kde  se  otočí  kolem kužele  a  překoná  stejnou  vzdálenost  zpět,  figurínu  odloží,  ženy  místo
figuríny nesou závaží 2x 20 kg. Následuje výstup na věž, nivelita 22,5 m, kde závodník ukončí
svůj pokus stisknutím tlačítka.

Ženy  závodí  ve
sportovním  oblečení  se
sportovní  helmou,  muži
v pracovním  obleku  PS2
se  zásahovou  přilbou,
muži  v  kategorii  Masters
mají  navíc  třívrstvý
zásahový  oblek  včetně
zásahových  bot.  Všichni
mají  na  zádech  izolační
vzduchový  dýchací
přístroj  bez  plicní
automatiky o váze 9,5 kg.
Celkové  vybavení
v kategorii Masters má 22
kg,  zásahový  oblek
minimálně odvádí teplo, protože při skutečném zásahu je tato vlastnost velmi potřebná.

Všech 5 žen a všech 6 mužů v kategorii Hobby dokončilo závod bez problému, v kategorii
Masters 3 závodníci nedokončili, v jednom případě za tunelem z přehřátí, v jednom případě
u figuríny z důvodu nedostatku sil pokračovat, v jednom případě na bariéře, opět pro nedostatek
sil. Zdravotníci neměli tentokrát tolik práce, ale přesto byl dohled nad závodníky v cíli nutný a
potřebný. 

V červenci 2019 nás čeká VIII. ročník soutěže Železný hasič Běleč a III. ročník Jihočeského
poháru v TFA. Můžete to zkusit i vy, protože zážitek nemusí být příjemný, zážitek musí být
silný. A silných zážitků jsme si v sobotu odnesli poměrně hodně.

Výsledky ročníku 2018:
Muži – Masters:
1. Svatek Petr SDH Lukavec 05:08,39

2. Mareš Michal SDH Běleč 06:23,17

3. Drs Michal SDH Drunče 06:23,73

Muži:
1. Malák Karel SDH Frymburk 06:57,14

2. Holaj Ladislav SDH Mladá Vožice 07:18,05

3. Kolařík Tomáš SDH Moraveč 07:20,76
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Ženy:
1. Šandová Kateřina SDH Kondrac 05:14,90

2. Michalová Pavla SDH Makov 05:17,90

3. Jandová Jitka SDH Kondrac 05:55,08

Ročník 2017

15. července 2017 se soutěž
Železný  hasič  Běleč
podívala  na  hrad  Šelmberk
poprvé.  Přijelo  celkem  37
závodníků  z  bližších  i
vzdálených  sborů  a  stejně
jako o rok později se pouze
3  muži  v rámci  svého
soutěžního  pokusu
nepodívali  do  cíle.  Řada
závodníků  zmiňovala,  že
s finišem  na  věži  je  soutěž
mnohem  náročnější  než
předchozí ročníky na návsi.
Gratulujeme  SDH  Běleč
k posunutí  soutěže  zase
o kus dále.

Muži – Masters 2017:
1. Kulhánek Jakub SDH Tlumačov 05:32,88

2. Svatek Petr SDH Lukavec 05:34,59

3. Drs Michal SDH Drunče 05:57,79

Muži 2017:
1. Javorský Jiří SDH Běleč 05:58,90

2. Holaj Ladislav SDH Mladá Vožice 06:31,83

3. Kubále Ondřej SDH Běleč 06:40,42

Ženy 2017:
1. Šandová Kateřina SDH Kondrac 05:43,84

2. Michalová Pavla SDH Makov 05:45,11

3. Jandová Jitka SDH Kondrac 06:01,18
Na čtvrtém místě se umístila domácí závodnice Magdaléna Čechová.
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Zahájení Bělečského kulturního léta 2018

Byl poslední den
školního  roku,
pátek 29. června.
Děti  dostaly
nové vysvědčení
a  nám  se  na
návsi  v Bělči
rozběhla  další
sezóna  letního
kina. Na návsi se
roztočily  pípy
s pivem  a
kofolou,  voněly
párky  v  rohlíku,

hasiči  provedli  první nasazení nového grilu do ostrého provozu s klobásami.  Mladovožické
učitelky  se  před  úprkem  na  zasloužené  prázdniny  blýskly  opět  pásmem  krásných  písní
prokládaných humorným mluveným slovem. Zpívající  umělkyně později  vystřídala  Taneční
skupina  Čtverylka  Tábor,  která  nám  předvedla  ukázku  historické  promenády  a  poté  i
hospodskou taneční scénku. A pak už se zraky všech 286 návštěvníků zaměřily na bílé plátno a
komedii Bajkeři. Po skončení promítání se mohli všichni ještě do-občerstvit a pak pomalu hurá
domů, těšit se na další filmová dobrodružství.

Výlet pro děti

V sobotu 16. června vyjel z Bělče a Bzové tradiční výletní autobus plný dětí a jejich blízkých.
Letos  jsme  zamířili  na  Jindřichohradecko.  Většina  výpravy  se  rozhodla  pro  návštěvu
Houbového parku v Roseči. Na stezkách v parku děti plnily rozmanité úkoly a dozvídaly se tak
řadu informací z různých oborů – například o vesmíru, archeologii, zvířatech, rostlinách. Po
úspěšném  vyluštění  tajenky
dostaly malou pozornost a mohly
si  také  vyrobit  upomínkový
magnet v místní dílničce. Zbylou
část  výpravy  autobus  odvezl  do
akvaparku  v  Jindřichově  Hradci,
kde  si  vodníci  a  vodnice  dosyta
užili  zejména  vnitřní  vyhřívané
bazény, ale i v poměrně chladném
počasí  se  nebáli  strávit  aspoň
chvíli  v krásném  venkovním
areálu.  Cesta  domů  pak  všem
rychle uběhla. Děkujeme všem za
účast  a  těšíme  se  na  vaše  tipy,
kam bychom mohli  vyrazit  zase
příští rok.
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Malování na asfalt

Parta  mladých
občanek  Bělče
uspořádala  třetí
květnovou  neděli
malování  na
asfalt.  Letos  se
opět  bělečská
náves  proměnila
v malířské  plátno
a  poskytla  více
než  20  dětem
bezva  příležitost
vyzdobit  šedou
silnici  krásnými
obrázky.  Po
malování  dostaly

děti za odměnu něco na zub i na malování a rozešly se do svých domovů. A protože i tentokrát
bylo jaro dosti suché, mohli jsme se veselými výtvarnými díly kochat ještě několik dalších dní.

Okrsková soutěž v požárním sportu – Vilice
Letošní  okrskové soutěže  se
za  SDH  Běleč  zúčastnilo
celkem 6 družstev.

Mezi dětmi obsadili mladší i
starší žáci shodně 3. místo.

V kategorii  žen  soutěžila  4 
družstva. Dámy v červených
tričkách  SDH  Běleč  získaly
1.  místo,  v  disciplíně  100m
s překážkami  obsadila
1. místo Magdaléna Čechová
a 3. místo Lada Krejčová.

Pohár  pro  vítěze  kategorie
muži II  (7 družstev) se také
odstěhoval do Bělče, Jaroslav Krejčí byl pak druhý nejrychlejší stovkař.

V kategorii muži I. (8 týmů) jsme měli v ohni 2 želízka. Tým A skončil těsně pod stupni vítězů
na 4. místě, tým B si nejrychlejším mužským útokem dne přihrál 1. místo. Michal Mareš získal
2. místo v kategorii jednotlivců.

Všechny úspěchy jsme pak pořádně oslavili večer při stavbě májky v Bělči.
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Besídka ke dni matek

Druhou květnovou neděli má již řadu let pro Běleč
rezervovanou Mirka Kuklová a soubor při ZŠ a MŠ
Mladá Vožice Sovy a sovičky. Připravili si pro nás
pásmo  básniček  a  písniček  s  tematikou  jara,
pohádek  a  také  lásky  k  maminkám.  S  krátkými
básničkami a písničkami vystoupily některé děti i
samostatně. Obecenstvo ocenilo každé vystoupení
nadšeným  potleskem.  Všichni  vystupující  potom
dostali  malou  odměnu  a  občerstvení.  Děkujeme
účinkujícím za krásné odpoledne.

Moje máma, to je máma,
máma, maminka.
Ta se nám tak právě hodí
pro našeho tatínka.
A můj táta, to je táta!
Hodného mám tatínka.
Dobře že ho na tom světě
našla právě moje maminka.

Oslava Mezinárodního dne žen

Sobota 10. března zase po roce sezvala do společenské místnosti v Bělči dámy, ženy a dívky
z naší  obce.  U příležitosti  oslavy Mezinárodního dne žen nás  zastupitelé  pohostili  dobrými
zákusky  i  nápoji  a  rozdali
nám  květiny.  Letos  vázy
zdobily  pestré  alstromérie.
Po  starostově  proslovu  a
přípitku  již  převzala
mikrofon  skupina  Silueta
z Načeradce, která příjemně
hrála  k  poslechu,  zpěvu  i
k tanci. Že to umíme v Bělči
pořádně rozjet, to už kapela
věděla z loňska a tak večer
probíhal  ke  spokojenosti
všech  přítomných.
Děkujeme  za  příjemně
strávený čas a zúčastněným
mužům  za  odvahu  a
obdivuhodnou  taneční
výdrž!
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Do Bělče dorazila nová požární stříkačka

Od roku 2010 obec dlouhodobě investuje do vlastní jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.
Po dopravním automobilu Tatra 815 (nákup 2009 – 2010), dopravním automobilu Ford Transit
(nákup 2013, dovybavení 2014 – 2015)  jsme letos zakoupili  přenosnou motorovou požární
stříkačku Rosenbauer Fox IV. Tato požární stříkačka nahradí více než 48 let starou požární
stříkačku PS12. Stará stříkačka bude bezúplatně převedena na Sbor dobrovolných hasičů Běleč.

O  investiční  dotaci  na  pořízení
požární stříkačky usilujeme už od
roku 2016 a  předpokládali  jsme,
že při nákladech cca 250 000 Kč a
50%  dotaci  bude  potřeba
vynaložit 125 000 Kč. V letošním
roce  měl  Jihočeský  kraj  rozdělit
1 000 000  Kč  pro  celé  území
kraje,  nakonec uspělo 7 žadatelů
o  dotaci  na  pořízení  stříkačky  a
Obec  Běleč  získala  dotaci
175 000  Kč.  Původně  jsme
předpokládali, že koupíme českou
požární stříkačku Komfi. Bohužel
její  výrobce  se  rozhodl  pro
letošek  požární  stříkačky
nevyrábět,  takže  nám  zbývala  volba  mezi  slabší  stříkačkou  Rosenbauer  Fox  S,  výkonnou
Rosenbauer FOX IV a japonskou odlehčenou Tohatsu VE 1500.

Protože  jsme  chtěli  koupit  zařízení,  které  vydrží  dlouhá  léta,  ve  spolupráci  se  Sborem
dobrovolných hasičů jsme vymysleli další zdroj financování nákupu, kde Sbor dobrovolných
hasičů  Běleč  uspořádá  veřejnou  sbírku  na  příspěvek  na  tuto  stříkačku,  případně  dorovná
finanční  prostředky z  této  sbírky tak,  aby mohl  přispět  sto  tisíci  korunami.  Tím se  vlastní
prostředky obce Běleč snížily na necelých 125 000 Kč, což odpovídá původním předpokladům.

Požární  stříkačka  Rosenbauer  Fox  IV  o  hmotnosti  167  kg  je  postavená  podle  normy
EN14466:PFPN 10-1500 se čtyřtaktním tříválcovým motorem BRP-Rotax o objemu 899 cm a
výkonu  48  kW,  přímo  poháněným  jednostupňovým  oběhovým  čerpadlem  a  automatickou
vývěvou, má výkon 1650 l/min při normované 3 m sací výšce při tlaku 10 bar. Stříkačka je
vybavena elektronikou zajišťující automatické procesy, startování, sání, automatickou regulaci
tlaku s kontrolou vstupního tlaku a varováním před kavitací a ochranou proti přehřátí.

Firma  Rosenbauer,  založená  v  roce  1866,  sídlí  v  Leondingu  u  Linze  a  stříkačky  řady
Rosenbauer Fox vyrábí od roku 1987. Současná čtvrtá generace byla představena v roce 2016
na  veletrhu  Retter  2016  ve  Welsu  a  jde  o  jednu  z  nejprodávanějších  stříkaček  v  Evropě.
V České republice se nová generace prodává od letošního roku a prodalo se jí prozatím 16 ks.
Naše nová požární stříkačka patří mezi to nejmodernější, co současný trh nabízí. Tímto Obec
Běleč děkuje SH ČMS Sboru dobrovolných hasičů Běleč a Jihočeskému kraji za poskytnutí
prostředků na nákup požární stříkačky.



Strana 14 Zpravodaj obce Běleč 2/2018 2. 10. 2018

Změna č. 2 územního plánu nabyla účinnosti

V roce 2016 jsme zahájili na popud Josefa Hájka a Luboše Bartůňka změnu č. 2 územního
plánu. Josef Hájek požádal o možnost stavby dílny na okraji Bzové, Luboš Bartůněk požádal
o možnost  výstavby  rybníka  pod  mysliveckou  voliérou  v  Bělči.  K  těmto  požadavkům  se
postupně přidaly další – Oswald Schorm požádal o možnost postavení rybníka v Elbančicích a
možnost  výstavby  chat  v  Elbančicích.  Těmto  požadavkům  bylo  vyhověno.  Jaroslav  Čech
požádal o možnost stavby zemědělských staveb za sady, tomuto požadavku vyhověno nebylo,
územní plán pouze povolil jednu stavbu. Obec zařadila do územního plánu plochu pro zastávku
ve Bzové a izolační zeleň u Bzovské vodárny. Finální verzi jsme schválili na jaře, přes léto
projektanti připravili tzv. úplné znění územního plánu.

Kopie hlavního výkresu změny č. 2:

Na  webových  stránkách  http://www.obecbelec.cz/uzemni-plan/ najdete  jak  dokumenty  a
výkresy ke schválené změně, tak nově úplné znění územního plánu.
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Rekonstrukce komunikací včetně podloží

Při  příležitosti  rekonstrukce  komunikace  Do  Souhrad  bych  rád  vysvětlil  zvolenou  metodu
rekonstrukce. Samozřejmě bychom mohli srovnat nerovnosti, položit další vrstvu asfaltu, ale
nic bychom nevyřešili, jenom by se opět zvýšila nivelita vozovky, z komunikace by tekla voda
do okolních  domů,  neúnosné  podloží  by  stejně  asfalt  neudrželo  a  ten  by opět  popraskal  a
postupně se rozpadl. Stačí se podívat na komunikaci Běleč – Bzová nebo na silnici přes Běleč.
Asfaltu postupně přibývá, ale ten je stále popraskaný a zvláště na okrajích se stále propadá.

Problém většiny komunikací totiž není na povrchu, ale v neúnosném podloží,  protože staré
štětované cesty nebyly stavěny na soudobou zemědělskou techniku a nákladní dopravu. Nejlépe
se to pozná tak, že na povrchu se začnou vytvářet kombinace prasklin, tzv. pavučina. Potom
můžeme na povrchu opravovat co chceme, ale vozovka nikdy dlouho nevydrží. Stejný problém
máme na návsi v Bělči, na části komunikace v Jalovčí, na částech průtahu Bzovou a hlavně na
komunikaci  Běleč  –  Bzová.  Proto  považuji  za  nejvhodnější  tyto  komunikace  opravovat
pořádně, i když dráž, a to včetně podkladu. Stejný postup volí již několik let i v Mladé Vožici a
dalších městech a nakonec i Správa a údržba silnic. Například silnice Běleč – Elbančice – Vilice
je právě teď rekonstruována včetně recyklace podloží až do hloubky 30 cm.

Dalším faktem, na který musíme brát v budoucnu ohled, je připravovaný přesun elektrických
rozvodů v Bělči a ve Bzové pod zem (Elbančice jsou již hotové). Potom budeme muset postavit
nové sloupy veřejného osvětlení a opravit povrchy, a to bude ideální okamžik pro komplexní
opravu komunikací včetně podkladu. Při této příležitosti bude vhodné opravit veškeré sítě, které
pod komunikací jsou (vodovod, kanalizace), případně pro další udělat přípravu (datové sítě).

Pokud se dojdete podívat do Souhrad, uvidíte komunikaci, která je ze všech obecních asfaltek
v nejhorším  stavu.  Jiný  způsob  opravy  je  v  podstatě  jen  mrhání  prostředky.  Postup  prací
v Souhradech a následné výsledky je nutno pečlivě sledovat a vyhodnotit, zda je tento postup
pro naše komunikace vhodný. Pokud se nám nepodaří předat komunikaci Běleč – Bzová kraji, a
zatím to tak nevypadá, bude nás tam v budoucnu čekat finančně o dost náročnější rekonstrukce.
A zkušenosti z letošních staveb se nám potom budou hodit, budeme mít jasno, jak ji opravit.

Hospodaření obce k 30. září 2018

paragraf schválený upravený skutečnost plnění
Příjmy celkem 5 600 000 6 140 000 4 216 539,98 68,67%
Daňové příjmy 3 385 050 3 507 477 2 550 301,75 72,71%
Místní poplatky 29 950 31 787 31 837,00 100,16%
Přijaté transfery 55 000 675 400 708 675,00 104,93%

1032 Pěstební činnost 1 800 000 1 500 000 731 464,73 48,76%
1069 Pronájmy pozemků 220 000 220 000 2 300,00 1,05%
2310 Pitná voda 40 330 42 888 2 081,00 4,85%
2321 Odpadní vody 0 0 15 000,00 100,00%
3313 Kino 20 000 27 050 27 055,00 100,02%
3635 Územní plánování 0 36 300 0,00 0,00%
3639 Komunální služby 0 27 200 27 200,00 100,00%
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3725 Separovaný odpad 20 000 33 700 27 462,50 81,49%
6171 Místní správa 0 8 000 2 500,00 31,25%
6330 Převody fondům 0 0 60 000,00 100,00%
6402 Finanční vypořádání 29 670 30 198 30 663,00 101,54%

Financování 1 200 000 1 340 000 -416 323,02 -31,07%

Výdaje celkem 6 800 000 7 480 000 3 800 216,96 50,81%
1032 Produkční činnosti 800 000 800 000 369 411,64 46,18%
1069 Pronájmy pozemků 3 000 3 000 0,00 0,00%
2212 Místní komunikace 1 675 000 2 829 640 1 456 616,57 51,48%
2219 Cyklostezky 40 000 42 560 32 560,00 76,50%
2310 Pitná voda 680 000 880 000 118 025,00 13,41%
2321 Odpadní vody 780 000 236 200 14 850,00 6,29%
3313 Kino 20 000 27 800 12 972,87 46,67%
3316 Zpravodaj 10 000 10 000 0,00 0,00%
3319 Kronika 10 000 10 000 5 000,00 50,00%
3392 Kultura 100 000 100 000 44 279,14 44,28%
3399 Záležitosti kultury 30 000 30 000 13 805,00 46,02%
3419 Tělovýchovná činnost 50 000 50 000 21 071,00 42,14%
3421 Volný čas mládeže 49 000 49 000 30 705,04 62,66%
3429 Zájmová činnost 230 000 66 570 37 437,32 56,24%
3631 Veřejné osvětlení 50 000 43 520 21 918,00 50,36%
3635 Územní plánování 26 000 43 100 43 100,00 100,00%
3636 Územní rozvoj 0 80 000 0,00 0,00%
3639 Komunální rozvoj 6 000 6 400 6 400,00 100,00%
3721 Nebezpečný odpad 5 000 4 500 4 479,00 99,53%
3722 Komunální odpad 110 000 110 000 73 982,00 67,26%
3725 Separovaný odpad 15 000 20 000 12 538,00 62,69%
3744 Protipožární ochrana 650 000 0 0,00 0,00%
3745 Péče o vzhled obcí 150 000 223 610 124 880,40 55,85%
4356 Denní stacionáře 18 000 18 000 18 000,00 100,00%
5512 Požární ochrana 350 000 530 000 478 013,00 90,19%
6112 Zastupitelstvo 622 000 617 100 450 568,00 73,01%
6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 0 30 000 4 214,00 14,05%
6118 Volba prezidenta republiky 0 24 500 24 500,00 100,00%
6171 Místní správa 160 000 174 070 127 898,38 73,48%
6310 Peněžní ústavy 5 000 4 000 2 867,60 71,69%
6330 Převody fondům 0 0 60 000,00 100,00%
6399 Finanční operace 156 000 216 430 190 125,00 87,85%
6409 Ostatní činnosti 0 200 000 0,00 0,00%

Daňové příjmy obce  byly  naplněny z  72 %,  což  je  lehce  podnormální  stav,  příjmy z  lesů
odpovídají pouze 50 % ročního plánovaného výběru. Ostatní příjmy nejsou finančně natolik
důležité, na dotacích jsme prozatím obdrželi 700 000 Kč. Z velkých akcí byla výdajové straně
byla  zrealizována  oprava  komunikace  Běleč  –  Staniměřice  (uveden  pouze  podíl  obce)  a
očekává se investice do vodovodu v Souhradech a rekonstrukce komunikace Do Souhrad.
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Přehled dotací za období 1/2015 – 9/2018

V letech 2015 – 2018 jsme požádali a byly nám schváleny tyto dotace. Některé dotace nebyly
ještě proinvestovány, v seznamu nebyly započítány prostředky, které jsme dostali z roku 2014.

Měsíc Název dotace Přiděleno Zrealizováno
1/2015 Příspěvek na hospodaření v lesích 5 760 Kč 5 760 Kč
1/2015 Výkon státní správy 54 400 Kč 54 400 Kč
5/2015 Oprava východní hráze požární nádrže 125 000 Kč 125 000 Kč
9/2015 Oprava místní komunikace Běleč – Bzová – I. etapa 110 000 Kč 110 000 Kč
9/2015 Projekt cyklostezky Mladá Vožice – Běleč – Bzová 70 000 Kč 70 000 Kč
11/2015 Projekt zateplení OÚ, výměna systému vytápění 160 000 Kč 156 208 Kč
12/2015 Výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 12 400 Kč 12 400 Kč
1/2016 Výkon státní správy 55 000 Kč 55 000 Kč
3/2016 Most přes řeku Blanici pod Šelmberkem 2 253 274 Kč 2 253 274 Kč
4/2016 Vybavení zasedací místnost OÚ v Bělči – III. etapa 200 000 Kč 200 000 Kč
5/2016 Projekt cyklostezky Mladá Vožice – Běleč – Bzová II. 60 000 Kč 60 000 Kč
6/2016 Projektová příprava nové autobusové zastávky Bzová 50 000 Kč 31 391 Kč
10/2016 Oprava místní komunikace 4c – Šelmberk 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč
10/2016 Výdaje spojené s konáním voleb – senát, zastup. krajů 32 000 Kč 25 820 Kč
11/2016 Výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 2 800 Kč 2 800 Kč
12/2016 Čištění odpadních vod v obci Běleč 4 390 000 Kč
2/2017 Výkon státní správy 57 800 Kč 57 800 Kč
4/2017 Podpora tvorby územně plánovací dokumentace 83 592 Kč 83 592 Kč
5/2017 Oprava místní komunikace Do Souhrad 215 000 Kč 215 000 Kč
10/2017 Výdaje spojené s konáním voleb – posl. sněmovna 22 000 Kč 22 000 Kč
1/2018 Výkon státní správy 60 900 Kč 60 900 Kč
1/2018 Výdaje spojené s konáním voleb – prezident 24 500 Kč 24 500 Kč
4/2018 Pořízení nové přenosné motorové stříkačky 175 000 Kč 175 000 Kč
5/2018 Oprava místní komunikace Do Souhrad 225 000 Kč
6/2018 Oprava společenské místnosti a bývalé prodejny 130 000 Kč
6/2018 Zlepšení požární ochrany JSDHO Běleč 30 000 Kč 30 000 Kč
9/2018 Výdaje spojené s konáním voleb – zastupitelstva obcí 30 000 Kč

Celkem za období 2015-2018 9 634 426 Kč 4 830 845 Kč

Pro srovnání s dalšími finančními zdroji obce:
2015 2016 2017 1-9/2018 Celkem

Daňové příjmy 2 748 400 Kč 2 930 268 Kč 3 374 681 Kč 2 582 139 Kč 11 635 488 Kč
Nedaňové příjmy 1 556 059 Kč 2 663 724 Kč 1 463 384 Kč 865 726 Kč 6 548 893 Kč

Daňovými příjmy jsou příjmy ze sdílených daní, daně z nemovitostí a místních poplatků.
Nedaňovými  příjmy jsou  příjmy z  prodeje  dřeva,  pronájmu  pozemků,  vodného,  příjmy  ze
vstupného, prodeje materiálu, zboží a pozemků a dalších příjmů (pořadí dle výše příjmů).

V příjmech nejsou započítány sdružené prostředky na opravu naší části komunikace Běleč –
Staniměřice ve výši 2 164 483 Kč, které dodaly Město Mladá Vožice a SÚS Jihočeského kraje.
Finanční prostředky z dotací a sdružených prostředků převýšily daňové příjmy obce.
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Rozvoj majetku obce v letech 2015 – 2018

Protože se přiblížil konec funkčního období zastupitelstva obce, je vhodné zveřejnit podrobné
údaje o majetku obce. V níže uvedené tabulce jsou vypsány údaje z rozvahy. 

Hodnota majetku k 31.12.2014 Hodnota majetku k 30.9.2018
Pořizovací

(brutto)
Bez oprávek

(netto)
Pořizovací

(brutto)
Bez oprávek

(netto)
Drobný nehmotný majetek 201 088 Kč 144 862 Kč
Nehmotný majetek 207 760 Kč 153 635 Kč 290 860 Kč 120 590 Kč
Pozemky 14 210 350 Kč 14 210 350 Kč 15 132 513 Kč 15 132 513 Kč
Stavby 13 850 501 Kč 10 220 702 Kč 20 203 709 Kč 15 434 982 Kč
Movité věci (stroje) 2 997 411 Kč 2 519 472 Kč 3 079 192 Kč 2 327 951 Kč
Drobný hmotný majetek 1 071 210 Kč 776 010 Kč
Nedokončený majetek 652 232 Kč 652 232 Kč 1 658 914 Kč 776 010 Kč
Krátkodobé pohledávky 286 693 Kč 286 693 Kč 443 335 Kč 443 335 Kč
Finanční prostředky 1 326 478 Kč 1 326 478 Kč 1 762 206 Kč 1 762 206 Kč
Aktiva celkem 34 803 724 Kč 29 369 563 Kč 43 491 601 Kč 35 997 588 Kč

Na vysvětlenou, drobný majetek se účtuje tak, že oprávky jsou ve výši hodnoty pořizovaného
majetku  a  tudíž  čistá  hodnota  je  vždy  nula.  Krátkodobé  pohledávky  zahrnují  neuhrazené
vystavené faktury (převážně ve splatnosti), pohledávky z pronájmů pozemků (ve splatnosti),
zálohy na elektřinu, zálohy na poplatek z čerpání podzemních vod a další drobnější pohledávky.
Finanční prostředky zahrnují výhradně skutečný stav bankovních účtů a obecní pokladny.

Hodnota majetku obce se od počátku roku 2015 zvýšila o více než 6,5 mil. Kč, převážnou část
činí dvě největší investice, výstavba klubovny ve Bzové a výstavba mostu pod Šelmberkem.
Tabulka  neodráží  zhodnocení  majetku,  které  bylo  prováděno  formou  oprav,  jenom  opravy
komunikace na Šelmberku a komunikace z Bělče do Staniměřic vyšly na 5,75 mil. Kč.

V letech 2015 – 2018 proběhlo 93 transakcí s pozemky, nákupy, prodeje, směny, bezúplatné
převody,  změny  druhu  a  způsobu  využití,  rozdělení  a  slučování  pozemků,  navíc  proběhla
digitalizace celého katastrálního území obce.  Obec má k 30.  září  2018 176,1 ha pozemků,
z toho 97,1 ha lesů, 27,4 ha ostatních ploch (z toho 6,7 ha komunikací), 25,7 ha orné půdy, 24,4
ha travních porostů, 1,4 ha vodních ploch a rybníků, 0,06 ha zastavěných a 0,04 ha zahrad.

Při 54 transakcích s pozemky jsme prodali 659 m2 pozemků (4 prodeje), nakoupili 9 725 m2

pozemků  (9  nákupů),  získali  bezúplatným  převodem  nebo  darem  2 424  m2 pozemků  (6
převodů) a směnili obecních 49 675 m2 za 35 712 m2 pozemků převážně pod komunikacemi (35
směn). Celková bilance od ledna 2015 je zmenšení majetku o 2 473 m2 pozemků, ale při těchto
operacích  jsme  získali  21 600  m2 pozemků  pod  stávajícími  asfaltovými  komunikacemi  a
2 426 m2 pozemků pro výstavbu stezek pro pěší a cyklisty a další pozemky pro rozvoj obce.

Pro největší investiční akci roku 2019 – výstavbu domovních čistíren odpadních vod máme
zajištěné  financování,  přesvědčili  jsme  Státní  fond  životního  prostředí,  aby  nám  umožnil
financovat  výstavbu průběžně,  dotaci  budeme dostávat  na úhradu jednotlivých faktur,  takže
obec musí sehnat pouze svoji spoluúčast,  a tu by měla mít obec na konci roku 2018 na účtu.
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Činnost zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce na svém 41. zasedání dne 12. dubna 2018
1. zastupitelstvo  určuje  ověřovateli  zápisu  Marcela  Fialu  a  Hanu  Rychlou  a  zapisovatelem

Stanislava Šmejkala,
2. zastupitelstvo schvaluje program 41. zasedání zastupitelstva obce Běleč,
3. zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 31. březnu 2018,
4. zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích k 31. březnu 2018,
5. zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné s Marií Kindlovou,

bytem Mladá Vožice, kde Obec Běleč převede na Marii Kindlovou vlastnické právo k nově
vzniklé části parc. č. 1188, orná půda, o výměře cca 900 m2, a Marie Kindlová převede na
Obec Běleč vlastnické právo k nově vzniklé parcele parc. č. 1186/2, orná půda, o výměře 106
m2, k parc. č. 1699/55, ostatní plocha, silnice, o výměře 359 m2, a k parc. č. 1699/56, ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 5 m2, vše katastrální území Běleč u Mladé Vožice,

6. zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy směnné s Václavem Králem, bytem Běleč, kde
Obec Běleč převádí na Václava Krále vlastnické právo k nově vzniklé parc. č. 175/5, ostatní
plocha,  zeleň,  o výměře 228 m2,  a  Václav Král  převádí  na Obec Běleč vlastnické právo
k podílu 1/2 na nově vzniklé parc. č.  1699/68,  ostatní plocha,  silnice,  o výměře 140 m2,
k podílu 1/2 na parc. č. 1207/5, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 122 m2, a k podílu 1/36
na parc. č. 427/16, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše katastrální území Běleč u Mladé
Vožice,

7. zastupitelstvo  schvaluje  uzavření  smlouvy  kupní  s  Jaroslavem Bartůňkem,  bytem Mladá
Vožice, kde Jaroslav Bartůněk převádí na Obec Běleč spoluvlastnické právo s podílem 1/18
k pozemkové parcele parc. č. 427/16, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 31 m2,
katastrální území Běleč u Mladé Vožice, za cenu 200 Kč,

8. zastupitelstvo  schvaluje  uzavření  smlouvy  kupní  s  Alenou  Chmelovou,  bytem  Běleč  a
Jaroslavou  Svatkovou,  bytem Mladá  Vožice,  kde  Alena  Chmelová  a  Jaroslava  Svatková
převádí na Obec Běleč každá spoluvlastnické právo s podílem 1/36 k pozemkové parcele
parc. č. 427/16, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 31 m2, katastrální území Běleč
u Mladé Vožice, za cenu 200 Kč,

9. zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/335/2018 na realizaci
projektu „Rekonstrukce západní strany požární nádrže Běleč“ ve výši 200 000 Kč,

10. zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 3/2018 – zvýšení příjmů o 200 838 Kč, snížení
příjmů o 838 Kč, zvýšení výdajů o 200 000 Kč.

Zastupitelstvo obce na svém 42. zasedání dne 26. dubna 2018
1. zastupitelstvo určuje ověřovateli  zápisu Jaroslava Čecha a Marcela Fialu a zapisovatelem

Stanislava Šmejkala,
2. zastupitelstvo schvaluje program 42. zasedání zastupitelstva obce Běleč,
3. -9.  zastupitelstvo  schvaluje  7x  smlouvu  o  spolupráci  při  realizaci  programu  budování  a

zajištění  provozu  domovních  čistíren  odpadních  vod  (D-ČOV)  s podporou  národního
programu životní  prostředí  v  obci  Běleč;  smlouvu o  budoucím zřízení  práva  stavby pro
umístění  domovních čistíren odpadních vod (D-ČOV), smlouvu o výpůjčce D-ČOV obcí
občanům  a  o  podmínkách  této  výpůjčky;  smlouvu  o  smlouvě  budoucí  o  budoucím
bezplatném převodu domovních čistíren odpadních vod (D-ČOV),

10. zastupitelstvo schvaluje Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací,
11. zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy směnné s Josefem Marešem, bytem Běleč, kde
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Obec Běleč převádí na Josefa Mareše vlastnické právo k parc.  č. 1270/13,  vodní plocha,
koryto  vodního  toku  umělé,  o  výměře  39  m2,  a  Josef  Mareš  převádí  na  Obec  Běleč
spoluvlastnické právo s podílem 1/36 k parc. č. 427/16, ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 31 m2, vše katastrální území Běleč u Mladé Vožice,

12. zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy kupní na nemovitou věc s Jaroslavem Rosolem,
bytem Řemíčov, kde Jaroslav Rosol převádí na Obec Běleč spoluvlastnické právo s podílem
1/18 k parc. č. 427/16, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 31 m2, vše katastrální
území Běleč u Mladé Vožice za cenu 200 Kč,

13. zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy směnné s PhDr. Oswaldem Schormem, bytem
Praha,  kde  Obec  Běleč  převádí  na  PhDr.  Oswalda  Schorma  vlastnické  právo  k  parc.
č. 1696/10, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2277 m2, k parc. č. 1699/69, ostatní plocha,
silnice, o výměře 320 m2, a k parc. č. 1699/70, ostatní plocha, silnice, o výměře 70 m2; a
PhDr. Oswald Schorm převádí na Obec Běleč vlastnické právo k parc. č. 1038/7, ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 629 m2, k nově vzniklé parc. č. 1038/8, ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 1070 m2, a k nově vzniklé parc. č. 1065/10, ostatní plocha,
jiná plocha, o výměře 300 m2, vše katastrální území Běleč u Mladé Vožice,

14. zastupitelstvo schvaluje záměr darovat účelovou komunikaci Běleč – Staniměřice o délce
168 m v k.ú. Janov u Mladé Vožice.

Zastupitelstvo obce na svém 43. zasedání dne 17. května 2018
1. zastupitelstvo určuje ověřovateli  zápisu Marcela Fialu a Jaroslava Čecha a zapisovatelem

Stanislava Šmejkala,
2. zastupitelstvo schvaluje program 43. zasedání zastupitelstva obce Běleč,
3. zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce sestavenou k 31. 12. 2017,
4. zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet obce Běleč za rok 2017, zastupitelstvo obce

souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad,
5. zastupitelstvo obce přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o

výsledku přezkoumání hospodaření obce Běleč za rok 2017,
6. zastupitelstvo  bere  na  vědomí  protokol  o  kontrole  dodržování  povinností  vyplývajících

z ustanovení právních předpisů a rozhodnutí týkajících se funkcí lesa jako složky životního
prostředí Českou inspekcí životního prostředí ze dne 3. května 2018,

7. zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru spolku Linka bezpečí, z.s., IČ 61383198, ve výši
2 000 Kč,

8. zastupitelstvo  schvaluje  uzavření  smlouvy o  poskytnutí  dotace  SDO/OEZI/622/18 reg.  č.
452-06-20/18 s  poskytovatelem dotace,  jímž je  Jihočeský kraj  na  částku  175 000 Kč  na
realizaci projektu Pořízení nové přenosné motorové stříkačky,

9. zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 4/2018 – zvýšení příjmů i výdajů o 560 000 Kč,
10. zastupitelstvo schvaluje Plán rozvoje sportu obce Běleč na roky 2018 – 2025.

Zastupitelstvo obce na svém 44. zasedání dne 31. května 2018
1. zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu Hanu Rychlou a Tomáše Kubáleho a zapisovatelem

Stanislava Šmejkala,
2. zastupitelstvo schvaluje program 44. zasedání zastupitelstva obce Běleč,
3. -13. zastupitelstvo schvaluje 11x smlouvu o spolupráci při realizaci programu budování a

zajištění  provozu  domovních  čistíren  odpadních  vod  (D-ČOV)  s podporou  národního
programu životní  prostředí  v  obci  Běleč;  smlouvu o  budoucím zřízení  práva  stavby pro
umístění  domovních čistíren odpadních vod (D-ČOV), smlouvu o výpůjčce D-ČOV obcí
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občanům  a  o  podmínkách  této  výpůjčky;  smlouvu  o  smlouvě  budoucí  o  budoucím
bezplatném  převodu  domovních  čistíren  odpadních  vod  (D-ČOV);  zastupitelstvo  ruší
usnesení 35/2018 ze dne 26. dubna 2018,

14. zastupitelstvo  schvaluje  uzavření  smlouvy  směnné  s  Městem Mladá  Vožice,  kde  Město
Mladá Vožice  převádí  na  Obec Běleč  vlastnické  právo k  parc. č. 1686/1,  lesní  pozemek,
o výměře  280 m2,  a  Obec  Běleč  převádí  na  Město  Mladá  Vožice  vlastnické  právo
k parc. č. 530, lesní pozemek, o výměře 379 m2, vše katastrální území Běleč u Mladé Vožice,

15. zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy darovací  s Městem Mladá Vožice,  kde Město
Mladá  Vožice  převádí  na  Obec  Běleč  vlastnické  právo  k  parc. č. 427/10,  ostatní  plocha,
ostatní  komunikace,  o výměře  75 m2,  a  k  parc. č. 1654/2,  trvalý  travní  porost,  o výměře
5 m2,vše katastrální území Běleč u Mladé Vožice,

16. zastupitelstvo  schvaluje  uzavření  smlouvy  darovací  s  Městem Mladá  Vožice,  kde  Obec
Běleč převádí na Město Mladá Vožice vlastnické právo k účelové komunikaci inv. č. 2017-
004 v k.ú. Janov u Mladé Vožice. Důvodem pro darování je nepotřebnost komunikace na
cizím katastru a budoucí náklady na údržbu a opravy této komunikace,

17. zastupitelstvo schvaluje sloučení pozemků parc. č. 1428 a parc. č. 1414/2; parc. č. 1427/1 a
parc. č. 1427/2;  parc. č. 1438  a  parc. č. 1439;  parc. č. 1448/1,  parc. č. 1448/2  a
parc. č. 1448/3; parc. č. 1555 a parc. č. 1556/2, vše katastrální území Běleč u Mladé Vožice,

18. zastupitelstvo zamítá umístění závory na příjezdovou cestu k nemovitostem č.e. 67 a č.e. 68
na pozemku parc. č. 802/1 s tím, že si majitelé mohou umístit závoru na svůj pozemek  nebo
na jeho hranici.

Zastupitelstvo obce na svém 45. zasedání dne 7. června 2018
1. zastupitelstvo určuje ověřovateli  zápisu Jaroslava Čecha a Marcela Fialu a zapisovatelem

Stanislava Šmejkala,
2. zastupitelstvo schvaluje program 45. zasedání zastupitelstva obce Běleč,
3. zastupitelstvo  rozhoduje  o  výběru  nejvhodnější  nabídky  v  zakázce  „Přenosná  motorová

stříkačka“ a uzavření smlouvy s Požární bezpečnost s.r.o., IČ 27660940 za cenu 399 602,50
Kč vč. DPH,

4. -18. zastupitelstvo schvaluje 15x smlouvu o spolupráci při realizaci programu budování a
zajištění  provozu  domovních  čistíren  odpadních  vod  (D-ČOV)  s podporou  národního
programu životní  prostředí  v  obci  Běleč;  smlouvu o  budoucím zřízení  práva  stavby pro
umístění  domovních čistíren odpadních vod (D-ČOV), smlouvu o výpůjčce D-ČOV obcí
občanům  a  o  podmínkách  této  výpůjčky;  smlouvu  o  smlouvě  budoucí  o  budoucím
bezplatném převodu domovních čistíren odpadních vod (D-ČOV),

19. zastupitelstvo  schvaluje  uzavření  smlouvy  směnné  s  Jaroslavem  Javorským,  kde  Obec
Běleč  převádí  na  Jaroslava  Javorského  vlastnické  právo  k parc.  č. 1107/2,  trvalý  travní
porost,  o výměře  2286  m2,  a  Jaroslav  Javorský  převádí  na  Obec  Běleč  vlastnické  právo
k nově vzniklé parc. č. 1360/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 225 m2, k nově vzniklé
parc. č. 1360/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 66 m2,  k nově vzniklé parc.
č. 1360/5,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře  4 m2,  k parc.  č. 1362/52,  ostatní
plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře  227 m2,  k parc.  č. 1362/53,  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace, o výměře 356 m2, k nově vzniklé parc. č. 1363/2, ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře  170 m2,  k nově  vzniklé  parc.  č. 1363/3,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,
o výměře  33 m2,  k nově  vzniklé  parc.  č. 1363/4,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,
o výměře 34 m2, vše katastrální území Běleč u Mladé Vožice,

20. zastupitelstvo  schvaluje  sloučení  pozemků parc.  č.  1702/9 a  1362/32,  pozemků parc.  č.
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1362/54,  1362/71,  1631/3,  1362/73,  1631/4,  1362/74,  1705/3,  1704/2,  1362/76,  1363/3,
1362/52,  1363/4,  1360/5,  1362/53 a  1360/4,  pozemků parc.  č.  1403/2,  1706/3,  1362/85,
1408/4, 1362/68 a 1408/3, pozemků parc. č. 1372/3 a 1362/46, pozemků parc. č. 1356/8,
1363/2  a  1360/2,  pozemků  parc.  č.  1355/3,  1354/2,  1353/2,  1352/2,  1351/2  a  1362/61,
pozemků parc. č. 1356/1, 1356/11, 1356/6, 1352/4 a 1351/3 a pozemků parc. č. 1299/4 a
1299/5,

21. zastupitelstvo schvaluje sloučení pozemků parc. č. 1669/1, 1669/9 a 592/15, pozemků parc.
č. 979/1, 1699/9, 979/3, 1115/14, 1699/84 a 1699/11, pozemků parc. č. 592/14 a 592/16,
pozemků parc. č. 1670 a 717/3, pozemků parc. č. 727/2 a 727/3 a pozemků parc. č. 782/4 a
782/5,

22. zastupitelstvo schvaluje sloučení pozemků parc. č. 1702/7, 1635/11 a 1642/4 a pozemků
parc. č. 1610/3 a 1610/4,

23. zastupitelstvo schvaluje sloučení pozemků parc. č.  663 a 665, pozemků parc. č. 1106/2,
1106/3, 1106/4, 1106/5 a 1106/13 a pozemků parc. č. 980/1, 1699/13, 1699/14 a 1699/15.

Zastupitelstvo obce na svém 46. zasedání dne 28 června 2018
1. zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu Hanu Rychlou a Tomáše Kubáleho a zapisovatelem

Stanislava Šmejkala.
2. zastupitelstvo schvaluje program 46. zasedání zastupitelstva obce Běleč.
3. zastupitelstvo schvaluje žádost o dotaci z programu "Účelové investiční dotace pro jednotky

sboru dobrovolných hasičů obcí - výzvu JSDH_V3_2019: Stavba nebo rekonstrukce požární
zbrojnice" ve výši 956 968 Kč, celkové náklady projektu 1 927 531 Kč.

4.-6.  zastupitelstvo  schvaluje  3x  smlouvu  o  spolupráci  při  realizaci  programu  budování  a
zajištění  provozu  domovních  čistíren  odpadních  vod  (D-ČOV)  s podporou  národního
programu životní  prostředí  v  obci  Běleč;  smlouvu o  budoucím zřízení  práva  stavby pro
umístění  domovních čistíren odpadních vod (D-ČOV), smlouvu o výpůjčce D-ČOV obcí
občanům  a  o  podmínkách  této  výpůjčky;  smlouvu  o  smlouvě  budoucí  o  budoucím
bezplatném převodu domovních čistíren odpadních vod (D-ČOV),

7.  zastupitelstvo  schvaluje  uzavření  smlouvy  směnné  s  manželi  Vandrovcovými,  kde  Obec
Běleč převádí na SJM Vandrovec Josef a Vandrovcová Markéta vlastnické právo k pozemku
parc. č. 1671, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 586 m2, katastrální území Běleč
u Mladé Vožice, a SJM Vandrovec Josef a Vandrovcová Markéta převádí na Obec Běleč
vlastnické  právo  k  pozemkům  parc.  č. 788/3,  lesní  pozemek,  o výměře  100 m2,  parc.
č. 788/4,  ostatní  plocha, neplodná půda,  o výměře 64 m2,  a parc. č. 1116/2, vodní plocha,
rybník, o výměře 359 m2, vše katastrální území Běleč u Mladé Vožice.

8. zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy směnné s majitelkami domu č.p. 32 v Bělči , kde
Obec  Běleč  převádí  na  Ing.  Moniku  Halaburtovou  podíl  ve  výši  1/4,  na  MUDr.  Irenu
Hanzalovou  podíl  ve  výši  1/4,  na  Soňu  Kočovou  podíl  ve  výši  1/4  a  na  MUDr.  Olgu
Pelikánovou podíl  ve výši  1/4 na pozemku parc.  č. 1284/68,  ostatní  plocha,  jiná plocha,
o výměře  106  m2,  katastrální  území  Běleč  u  Mladé  Vožice,  a  Ing.  Monika  Halaburtová,
MUDr. Irena Hanzalová, Soňa Kočová a MUDr. Olga Pelikánová převádí na Obec Běleč
nově vzniklý pozemek parc. č.  1284/73, trvalý travní porost,  o výměře 155 m2,  vydělený
geometrickým plánem č.  pl.  285-132/2017 z  pozemku parc.  č.  1284/5,  katastrální  území
Běleč u Mladé Vožice.

9. zastupitelstvo schvaluje sloučení pozemků parc. č. 427/11, 427/10 a 1654/2, pozemků parc.
č. 1299/1, 1299/4 a 1299/5, a pozemků parc. č. 1299/3 a 1702/3.
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Zastupitelstvo obce na svém 47. zasedání dne 9. srpna 2018
1. zastupitelstvo  určuje  ověřovateli  zápisu  Hanu  Rychlou  a  Marcela  Fialu  a  zapisovatelem

Stanislava Šmejkala.
2. zastupitelstvo schvaluje program 47. zasedání zastupitelstva obce Běleč.
3. zastupitelstvo  bere na vědomí rozpočtové opatření  5/2018 – změny ve  výdajích v rámci

paragrafů ve výši 8 150 Kč.
4. zastupitelstvo  bere  na  vědomí  rozpočtové  opatření  6/2018  –  zvýšení  a  snížení  příjmů o

28 670 Kč, změny ve výdajích v rámci paragrafů ve výši 7 380 Kč.
5. zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 7/2018 – zvýšení a snížení výdajů o 7 000 Kč,

změny ve výdajích v rámci paragrafů ve výši 23 520 Kč.
6. zastupitelstvo schvaluje uzavření darovací smlouvy s Jezdeckým klubem Mladá Vožice z.s.,

IČ 708 93 748 na darování částky ve výši 2 000 Kč.
7. zastupitelstvo  schvaluje  uzavření  smlouvy  směnné  s  Marií  Kindlovou,  kde  Obec  Běleč

převádí na Marii Kindlovou vlastnické právo k nově vzniklé parc. č. 1188/2, orná půda, o
výměře 905 m2, a Marie Kindlová převádí na Obec Běleč vlastnické právo k nově vzniklé
parc. č. 1186/2, orná půda, o výměře 106 m2, a k pozemkové parcele parc. č. 1699/55, ostatní
plocha, silnice, o výměře 359 m2, a k pozemkové parcele parc. č. 1699/56, ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 5 m2, vše katastrální území Běleč u Mladé Vožice.

8. zastupitelstvo schvaluje sloučení pozemků parc. č. 1119/1, 1119/2 a 1116/2, pozemků parc. č.
176/1, 176/2 a 178/2 a  pozemků parc. č. 1696/4 a 1106/24.

9. zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 809/7, o výměře 243 m2, parc. č.
809/8, o výměře 271 m2, parc. č. 809/10 o výměře 29 m2, a parc. č. 809/11, o výměře 83 m2,
vše ostatní plocha, zeleň, za cenu 100 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí návrh na vklad do
katastru nemovitostí.

10. zastupitelstvo  zamítá  žádost  Marcela  Hrubého  o  odkoupení  pozemku  parc.  č.  1686/1,
katastrální území Běleč u Mladé Vožice.

11. zastupitelstvo  schvaluje  dodatek  č.  1  ke  smlouvám o spolupráci  při  realizaci  programu
budování  a  zajištění  provozu  domovních  čistíren  odpadních  vod  (D-ČOV)  s podporou
národního programu životní prostředí v obci Běleč.

12. zastupitelstvo  schvaluje  1x  smlouvu  o  spolupráci  při  realizaci  programu  budování  a
zajištění  provozu  domovních  čistíren  odpadních  vod  (D-ČOV)  s podporou  národního
programu životní  prostředí  v  obci  Běleč;  smlouvu o  budoucím zřízení  práva  stavby pro
umístění  domovních čistíren odpadních vod (D-ČOV), smlouvu o výpůjčce D-ČOV obcí
občanům  a  o  podmínkách  této  výpůjčky;  smlouvu  o  smlouvě  budoucí  o  budoucím
bezplatném převodu domovních čistíren odpadních vod (D-ČOV).

Zastupitelstvo obce na svém 48. zasedání dne 30. srpna 2018
1. zastupitelstvo určuje ověřovateli  zápisu Jaroslava Čecha a Hanu Rychlou a zapisovatelem

Stanislava Šmejkala.
2. zastupitelstvo schvaluje program 48. zasedání zastupitelstva obce Běleč.
3. zastupitelstvo souhlasí s předloženým zápisem do kroniky obce za rok 2017.
4. zastupitelstvo schvaluje smlouvu kupní s manželi  Miroslavem a Sylvou Šeredovými, kde

Obec Běleč převádí na SJM Šereda Miroslav a Šeredová Sylva vlastnické právo k parc. č.
809/7, ostatní plocha, zeleň, o výměře 243 m2, a k parc. č. 809/10, ostatní plocha, zeleň, o
výměře 29 m2, vše katastrální území Běleč u Mladé Vožice, za celkovou cenu 27 200 Kč
s tím, že kupující uhradí návrh na vklad do katastru nemovitostí.

5. zastupitelstvo bere na vědomí zprávy kontrolního výboru ze dne 14. srpna 2018.
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6. zastupitelstvo schvaluje objednání řezu stromů v Bělči na návsi od firmy Ing. Petr Fuka za
cenu 54 329 Kč.

Zastupitelstvo obce na svém 49. zasedání dne 27. září 2018
1.. zastupitelstvo  určuje  ověřovateli  zápisu  Tomáše  Kubáleho  a  Jaroslava  Čecha  a

zapisovatelem Stanislava Šmejkala.
2. zastupitelstvo schvaluje program 49. zasedání zastupitelstva obce Běleč.
3. zastupitelstvo rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky v zakázce „Vodovod Souhrady“ a

uzavření smlouvy s Re In s.r.o., IČ 48109339 za cenu 481 947 Kč bez DPH.
4. zastupitelstvo  rozhoduje  o  výběru  nejvhodnější  nabídky  v  zakázce  „Místní  komunikace

Souhrady - II. etapa“ a uzavření smlouvy s Re In s.r.o., IČ 48109339 za cenu 1 106 130 Kč
vč. DPH.

5. zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 31. srpnu 2018.
6. zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích k 30. červnu 2018.
7. zastupitelstvo  bere na vědomí rozpočtové opatření  8/2018 – změny ve  výdajích v rámci

paragrafů ve výši 3 280 Kč.
8. zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 9/2018 – zvýšení příjmů o 110 000 Kč, snížení

příjmů o 510 000 Kč, zvýšení výdajů o 1 122 000 Kč, snížení výdajů o 1 522 000 Kč, změny
ve výdajích v rámci paragrafů ve výši 50 000 Kč.

9. zastupitelstvo schvaluje sloučení pozemků parc. č. 573/6, 569/10 a 569/25, pozemků parc. č.
1139, 1161/1, 1700/3, 1700/4 a 1699/115, pozemků parc. č. 569/26 a 1699/112, pozemků
parc. č.  569/27 a 1699/111, pozemků parc. č.  1664, 569/9 a 1699/110, pozemků parc. č.
569/28, 1161/4, 1699/116 a 1699/117 a pozemků parc. č. 1161/2 a 1699/114

10. zastupitelstvo  schvaluje  vyřazení  dlouhodobého  majetku:  inv.  č.  1970-001  -  Požární
stříkačka v pořizovací ceně 24 025 Kč, a to darem SH ČMS Sboru dobrovolných hasičů
Běleč, inv. č. 2005-001 - Křovinořez OM 753 T v pořizovací ceně 16 955 Kč, inv. č. 2010-
005  -  Křovinořez  BCL5010CL v  pořizovací  ceně  16 990  Kč,  oba  prodejem  obálkovou
metodou a inv. č. 2011-011 - Fotoaparát Panasonic Lumix DMC-TZ20 v pořizovací ceně
6 133 Kč, odevzdáním do elektrošrotu.

11. zastupitelstvo  schvaluje  uzavření  darovací  smlouvy  s  Sdružení  hasičů  Čech,  Moravy  a
Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Běleč, IČ 65942990, na darování částky ve výši 20 000
Kč.

12. zastupitelstvo  schvaluje  uzavření  darovací  smlouvu  o  příspěvku  na  pořízení  požární
stříkačky obcí s Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Běleč,
IČ 65942990.

Zastupitelstvo obce děkuje za spolupráci všem občanům, kteří nám pomohli rozvíjet obec
v minulých čtyřem letech, ve funkčním období 2014 – 2018. Doufáme, že jsme vás nezkla-
mali, a jsme připraveni požádat o vaši důvěru v nadcházejících volbách, abychom mohli
realizovat další projekty a akce, které povedou k rozvoji naší krásné a úspěšné obce.
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