duben 2007

4. číslo

X. ročník

měsíčník

Konečně po volbách
Opakovaných voleb do obecního zastupitelstva v Bělči se dne 31.března 2007
zúčastnilo 176 voličů z 256 oprávněných, tedy nebývale vysoká účast – 68,75%.
Celkově kandidovalo do sedmičlenného zastupitelstva 20 občanů ve čtyřech
volebních uskupeních. Voliči rozhodli o novém složení zastupitelstva, které na
prvním veřejném zasedání ve středu 11.dubna zvolilo starostu, místostarostku a
také se dohodlo na vedení výborů:

Starosta Bělče Jiří Rohla ml.
Místostarostka Alena Šnoblová
Členové OZ Ing. Petr Bureš, předseda Finančního výboru
Václav Fejfar, předseda Kontrolního výboru
Ing. Milan Cyrus
Miroslav Bureš st.
Ilona Dvořáková
Podrobnější informace z prvního veřejného zasedání nového OZ naleznete dále
v listu. Většina zastupitelů se dohodla, že je velice důležité zklidnit v naší obci
rozjitřenou atmosféru a začít už skutečně pracovat na vylepšování života lidí
v Bělči. Je nutné pokračovat v rozpracovaných dotačních projektech i vyhledávat
způsoby, jak získat v současné době dotace nové i pro malou obec – zde se
zastupitelé hodlají zaměřit na seskupení obcí v různých účelových svazcích a
obecně prospěšných organizacích, které nám mohou „přilít peníze“ na důležitou
vybavenost v obci, jako jsou například komunikace nebo vodovod v některých
částech Bělče. Zastupitelé se také hned po prvním zasedání začali hloubkově
zabývat finanční situací v naší obci a zvláště jejími dluhy. Pozitivním krokem
k vylepšení života v Bělči je jistě i zapojení některých dalších kandidátů, kteří
začali pracovat ve výborech a také chtějí pomáhat s pořádáním kulturních a
společenských akcí (pozvánky na některé najdete už v tomto Kurýru). Zastupitelé
doufají, že se jim podaří obnovit společenský život a že se různých zábav a
dalších akcí začnou zúčastňovat jak starousedlíci, tak i nově přistěhovalí lidé, kteří
v naprosté většině mají snahu se zapojit do dění v malebné vísce, kterou si vybrali
jako svůj domov.
(bul)
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Poselství nového starosty

Vážení spoluobčané, milí bělečtí sousedé!
Převzít funkci starosty po člověku, který v této pozici pracoval pro obec
16 let, není vůbec jednoduché. V posledních čtyřech letech jsem jako člen
zastupitelstva Bělče sice „nahlédl pod pokličku“ obecních záležitostí, funkce
starosty na malé obci však vyžaduje mnohem více. Od roku 1990 se
v Bělči změnilo skutečně mnohé. Máme zavedený plyn, máme
dobudovanou kanalizaci, ve větší části obce máme vodovod. Budova
obecního úřadu byla moderně zrekonstruována a přestavbou půdních
prostor jsme získali krásnou místnost školicího střediska i se zázemím. Na
staré dolní návsi bylo zbudováno dětské hřiště a velkých změn k lepšímu
doznalo také naše fotbalové hřiště, dnes již zvané Stadion Josefa Zaspala.
Největší zásluhy má na tom všem bývalý starosta a nynější člen obecního
zastupitelstva, pan Miroslav Bureš. Za jeho obrovský kus práce mu děkuji.
Do Bělče se postupně stěhují noví lidé a většina z nich má snahu se
zaintegrovat. Máme schválený územní plán rozvoje obce a můžeme
pracovat na regulačních plánech jednotlivých lokalit tak, aby se na nich
mohlo skutečně začít stavět. I teď je v Bělči několik rozestavěných nových
domů. Nemám rozhodně v úmyslu Běleč nějak „zakonzervovat“ a
neumožnit její další rozvoj, který je neodvratný. Nechci však dopustit, aby
se naše obec změnila v tzv.sídliště naležato, v místo, kam budou lidé jen
jezdit přespávat. Veřejný a společenský život v takové obci by postupně
chátral, až by zcela zanikl. Jsem rád, že v tomto směru se mnou souhlasí
většina zastupitelů, můžeme tak pracovat v klidnější atmosféře.
Jsem také velice rád, že se do práce pro obec nezapojili jen zvolení
členové obecního zastupitelstva, ale i další lidé, kteří sice ve volbách
neuspěli, ale mají zájem, aby v Bělči fungoval veřejný život a aby se nám
podařilo stabilizovat finanční situaci v obci, která nyní není úplně růžová,
vzhledem k mnoha dluhům vzniklým v posledních letech hlavně z důvodu
budování velmi nákladné infrastruktury, na kterou jsme z velké zčásti
získali dotace, ale zbytek musíme splácet z rozpočtu obce. Mohu vám
slíbit, že se budu snažit, aby se život v Bělči i dál vylepšoval. Doufám, že
mi v tom pomůžete.
Jiří Rohla, starosta
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Dění v Bělči
Přerušení dodávky elektřiny. ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že ve středu
16.5.2007 od 8,00 do 15,00 hodin bude do celé obce Běleč přerušena dodávka
elektřiny z důvodu pravidlených údržbových prací. ČEZ žádá všechny zákazníky
v souladu s ustanovením § 25, odst.4, písmeno d), bod 6 zákona č. 458/2000Sb o
pochopení pro toto nezbytné omezení a doporučuje provést předem potřebná
opatření k zamezení případných škod a odpojit elektrické spotřebiče ze sítě.
Pozor! Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční soustavy i v této době
považovat za zařízení pod napětím! Bližší informace můžete získat na poruchové
lince 840 850 860.
Jarní úklid. Počasí nám dopřává tepla i sluníčka a tak se můžeme dát do
jarního úklidu. Obecní úřad objednal na víkend 12. a 13.5. tři velké kontejnery na
velkoobjemový odpad. Připravte si tedy balíky starých hadrů či obuvi, zbytky
nábytku (křesla, matrace atd.), kusy molitanu, staré koberce, lina, umyvadla nebo
záchodové mísy a podobné odpady. To vše můžete do kontejnerů ve zmíněném
víkendu odložit. Nepřipravujte si pneumatiky, televize, ledničky, zářivky a podobné
nebezpečné odpady. Ty se do těchto kontejnerů nesmějí dávat a zastupitelé
hodlají kontrolovat, zda se někdo nebude snažit mezi velkoobjemový odpad dávat
i něco nebezpečného. Za vytřídění takových odpadů potom zaplatíme z rozpočtu
obce podstatně více peněz (zdražení je skutečně v tisících korun) než za odpad,
který v kontejnerech má být. Na nebezpečný odpad obecní úřad objedná speciální
svozový kontejner v dalším termínu, protože ten je vytížen na dlouhu dobu
dopředu. Prosíme, chovejte se zodpovědně a vyčkejte s nebezpečnými odpady
na správné kontejnery.

Dění kulturní a společenské
OSLAVENCI
Všem našim spoluobčanům, kteří v těchto dnech slaví svá životní či rodinná
jubilea, přejeme dobré zdraví a vždycky více radostí a méně starostí. V měsíci
dubnu blahopřejeme oslavencům M.Zelené, J.Hodkovi, J.Šnoblové, Z.Kniežové,
J.Paterovi, I.Kubové, O. Gaydošové, K.Fejfarovi a také J.Albrechtovi. Buďte zdrávi
a šťastní.
Starosta, obecní zastupitelstvo a redakce Kurýra

PODĚKOVÁNÍ
Téměř 10 let jsme se na posledních stránkách Bělečského Kurýra setkávali
s fotbalovým zpravodajstvím pana Vojtěcha Bureše, který jednak jako aktivní hráč
SK Běleč, jednak jako profesionální novinář dodával našemu měsíčníku velmi
kvalitní sportovní stránky. Vojtěch Bureš se rozhodl již dále v této práci
nepokračovat. Je nám to líto, ale jeho rozhodnutí respektujeme a velice mu
děkujeme za opravdu dobrou dlouholetou práci pro Bělečský Kurýr i naše
internetové stránky.
Starosta, obecní zastupitelstvo a redakce
Děkujeme panu revírníkovi Kozákovi za dřevo, které věnoval na letošní
Čarodějnice a zároveň mu přejeme klidné a příjemné roky v důchodu, do kterého
se brzy chystá odejít.
Starosta a pořadatelé
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S jarem přichází i mnohé kulturní, zábavné a společenské akce. Pozvánky na
některé vám předkládáme zde. Nezapomeňte si poznamenat do svých diářů:

TJ SK Běleč pořádá tradiční

Jiříkovsko - Jaroslavskou zábavu
v sobotu 28.4.2007 v KD Běleč od 20.00 hodin
K tanci a poslechu hraje skupina

vstupné 50,- Kč
Pořadatelé se omlouvají příznivcům hudební skupiny "V pantoflích",
která svoje vystoupení odvolala z důvodu vážné nemoci.

pořádají v pondělí 30.4. od 18,00 hodin

Čarodějnické odpoledne
na Stadionu Josefa Zaspala.
Pro děti jsou připraveny hry se sladkou odměnou,
na malé Čarodějnice a Čaroděje čeká
vyhlášení nejlepší masky a zdarma vuřtík k opečení.
Pro doprovázející osoby bude otevřen
stánek s občerstvením.
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Provozovatelé vinárny v Bělči si Vás dovolují pozvat na

„ČARODĚJNICE U VINÁRNY“
30.4.2007 od 19.00 hodin
k tanci a poslechu hraje skupina ČERNÝ BREJLE
Vstupné 50,- Kč (v ceně velký panák alkoholického nápoje)
Možnost zakoupení rožněného prasátka
OÚ Družec a KČT Stochov
ve spolupráci se ZŠ a MŠ Družec a volejbalisty
pořádají již 15. ročník pochodu pro zdraví

D R U Ž E C K Á

Š L Á P O T A

v sobotu 12. května 2007

Trasy pro pěší – 12 km (v případě doprovodu nejméně 2 osob vhodná i pro
kočárky) a dále 16 a 20 km.
Trasy pro cyklisty – 20, 31 a 40 km.
Start 8,30 – 10,00 hod.na hřišti Sokola Družec, cíl do 16,00
opět tamtéž, pro každého špekáček, diplom a upomínkový dárek. Startovné
dobrovolné, odměna pro nejstaršího, nejmladšího a nejvzdálenějšího účastníka
v kategoriích pěší i cyklo. Na trasách
budou pro děti připraveny pohádkové kontroly a soutěže
a na jedné z kontrol bude pro všechny připraveno občerstvení.
Pochod se jde za každého počasí a na vlastní nebezpečí.
Více informací OÚ Družec 312 691 027, 731 448 595
E-mail: obecdruzec@volny.cz

A další pozvánky už v textu:
Středočeský kraj pod záštitou hejtmana ing. Bendla a primátora
hlavního města Prahy MUDr. Béma zve všechny milovníky historie ve dnech 1. a
2. června na Královský průvod z Prahy na Karlštejn „Cesta Karla IV.
s korunovačními klenoty“. Trasa pátek 1.6. od 11 hodin - Pražský hrad, Malá
strana, Karlův most, Staroměstské náměstí, Smíchov, Radotín, Černošice,
Dobřichovice – na zámku v Dobřichovicích od 20,30 hodin muzikál Noc na
Karlštejně. Trasa sobota 2.6. od 10 hodin - Dobřichovice, Lety, Řevnice, Hlásná
Třebáň, Karlštejn – představení legendárního muzikálu Noc na Karlštejně. Všude
na trasách bude přebohatý doprovodný program – šermíři, kejklíři, rytířský turnaj...
Podrobnosti včetně dopravních opatření na www.kralovskypruvod.cz
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Základní organizace Českého svazu žen vás zve na
výlet do
Podkrušnohorského zooparku v Chomutově v sobotu 2.června. Odjezd ze
Bělče v 7,15 hod. se zastávkami v Bratronicích, Lhotě a Žilině podle přihlášených
účastníků. Odjezd od Květinky v Kamenných Žehrovicích bude v 8,00 hodin. Cena
zájezdu pro dospělé činí 160 Kč, pro děti do 15 let 80 Kč. Vstupné v ZOO dospělí
60 Kč, děti a důchodci 40 Kč; Safari expres dospělí 40 Kč, děti 20 Kč; Lokálka
Amálka jednotná cena 20 Kč. Závazné přihlášky co nejdříve včetně peněz
v Květince v Kamenných Žehrovicích, info u paní Syblíkové, tel. 312 658 250.

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Středisko charitních a sociálních služeb Bratronice nabízí práci pečovatelkyasistentky. Mzda je od 5 do 10 tisíc korun podle odpracovaných hodin.
Podmínkou je vlastní auto. Bližší informace na čísle 737 657 156 v době od 8 do
11 hodin u paní Samkové.

DĚNÍ NA OBECNÍM ÚŘADĚ
(Zde najdete mnoho důležitých informací z jednání zastupitelstva)

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce Běleč
dne 11.4.2007
Zúčastnili se: členové OZ Miroslav Bureš, Petr Bureš, Milan Cyrus, Ilona
Dvořáková, Václav Fejfar, Jiří Rohla, Alena Šnoblová, občané v počtu 41
Zasedání zahájil bývalý starosta M.Bureš. Poděkoval občanům za hojnou
účast ve volbách i na ustavujícím zasedání. Určil mandátovou komisi ve složení
M.Cyrus a J.Rohla, všichni členové OZ souhlasili. Jako zapisovatel byl určen
P.Bureš, ověřovatelé zápisu M.Bureš a V.Fejfar. Mandátová komise zkontrolovala
a rozdala osvědčení o zvolení. Poté J.Rohla přečetl předepsané znění slibu a
všichni zastupitelé tento slib slovem „slibuji“ a podpisem potvrdili.
M.Bureš poděkoval bývalým členům zastupitelstva Miloslavu Bůžkovi a Zdeňku
Bechyňovi za práci a odevzdal jim jménem obce dárek.
Proběhla volba volební a návrhové komise ve složení I.Dvořáková a V.Fejfar,
všichni členové OZ souhlasili. M. Bureš navrhl, aby hlasování o funkcích
v zastupitelstvu bylo tajné. Pro byli M.Bureš a I.Dvořáková, M.Cyrus se zdržel,
ostatní byli proti. Hlasování bude veřejné – aklamací.
Volba starosty: navrženi byli J.Rohla a M.Cyrus, oba kandidaturu přijali. Pro J.
Rohlu hlasovali P.Bureš, V.Fejfar, J.Rohla a A.Šnoblová, ostatní byli proti. Pro
M.Cyruse hlasovali M.Bureš, M.Cyrus a I.Dvořáková, ostatní byli proti. Starostou
byl zvolen J.Rohla.
M.Bureš předal řízení schůze J.Rohlovi.
Volba místostarosty: navržen byl M.Cyrus, který kandidaturu nepřijal. Poté byla
navržena A.Šnoblová, kandidaturu přijala. Pro byli P.Bureš, M.Cyrus, V.Fejfar,
J.Rohla a A.Šnoblová, ostatní proti. Místostarostou byla zvolena A.Šnoblová.
Volba předsedy kontrolního výboru: navržen byl M.Bureš, který kandidaturu
nepřijal. Poté byl navržen V.Fejfar, který kandidaturu přijal. Pro byli P.Bureš,
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V.Fejfar, J.Rohla a A.Šnoblová, ostatní se zdrželi. Předsedou kontrolního výboru
byl zvolen V.Fejfar.
Volba předsedy finančního výboru: navržen byl P.Bureš, který kandidaturu
přijal. Pro byli P.Bureš, I.Dvořáková, V.Fejfar, J.Rohla a A.Šnoblová, ostatní se
zdrželi. Předsedou finančního výboru byl zvolen P.Bureš.
Členové finančního výboru: navrženi byli Petra Vosyková, která kandidaturu
přijala, a I.Dvořáková, která kandidaturu nepřijala. Dále byla navržena Alena
Fialová, která kandidaturu přijala. Pro dané složení finančního výboru byli
P.Bureš, M.Cyrus, V.Fejfar, J.Rohla a A.Šnoblová, ostatní se zdrželi.
Členové kontrolního výboru: navrženi byli Karel Šnobl a Tereza Trousilová,
kandidaturu přijali. Pro dané složení finančního výboru byli P.Bureš, M.Cyrus,
V.Fejfar, J.Rohla a A.Šnoblová, ostatní se zdrželi.
Obecní zastupitelstvo pracuje od 11.4.2007
Diskuse: v diskusi zazněly názory a připomínky občanů k programu jednotlivých
volebních stran. Na dotaz, zda bude nový starosta uvolněný, odpověděl J.Rohla,
že nebude. Dále bylo občanům sděleno, že další veřejné zasedání bude do konce
dubna s hlavním bodem programu rozpočet na rok 2007.
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Běleč dne 16.4.2007
Účast: členové OZ M.Bureš, P.Bureš, M.Cyrus, I.Dvořáková, J.Rohla,
A.Šnoblová; členka finančního výboru P.Vosyková;
Omluven: V.Fejfar
Hosté: Vladimír Štěrba, mikroregion Bratronicko, a JUDr. Sršeň
1. Kontrola usnesení ze zasedání 11.4.2007 a schválení programu
S usnesením a programem zasedání souhlasili všichni přítomní zastupitelé.
2. Informace starosty Bratronic k dluhům za kanalizaci
V. Štěrba a JUDr. Sršeň seznámil OZ s nutností uzavřít dohodu o dluzích za
kanalizaci mezi mikroregionem Bratronicko a firmou ČNES (dále „dohoda“).
Proběhla diskuse o způsobu vzniku jednotlivých dluhů, finanční výbor obce Běleč
požadoval doplnění smluv a dalších dokumentů o kanalizaci. „Dohoda“ je
připravena na základě faktur za reálně provedené práce na kanalizaci a výše
dluhů je dána těmito fakturami.
Rekapitulace dluhů, které jsou uvedeny v „dohodě“, vůči firmě ČNES ke dni
podepsání požadovaných dodatků, tj. 19.4.2007, a navrhovaný způsob splácení:
1. Dluh podle dodavatelských úvěrů ČNES na podíly obcí činí
a. dluh ve výši 11 889 011,- Kč
b. úroky do 31.12.2006 z dluhu v bodě 1a. ve výši 405 490,- Kč
c.

úroky ve výši 3% za rok z částky v bodě 1a. od 1.1.2007 (částka
v bodě 1b. nebude dále úročena)
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Splácení :
-

splátky proběhnou vždy k 1.1., 1.4., 1.7. a 1.10. příslušného roku,
počínaje 1.1.2008

-

1.1.2008 bude splacena první splátka částky v bodě 1a. nejméně ve
výši 300 000,- Kč a k ní úroky z dlužné částky v bodě 1a. za celý rok
2007

-

počínaje termínem 1.4.2008 bude vždy splácena částka nejméně
300 000,- Kč čtvrtletně a k ní úroky z dlužné částky za předchozí tři
měsíce

-

částka v bodě 1b. bude splácena nejméně ve výši 10 000,- Kč
čtvrtletně a nebude dále úročena

2. Dluh za nedoplacené faktury za provedené práce na kanalizaci
a. dluh ve výši 11 048 987,80 Kč
b. úroky ve výši 3% za rok z částky v bodě 2a. od 19.4.2007
Splácení :
-

splátky proběhnou vždy k 1.1., 1.4., 1.7. a 1.10. příslušného roku,
počínaje 1.1.2008

-

1.1.2008 bude splacena první splátka částky v bodě 2a nejméně ve
výši 280 000,- Kč a k ní úroky z dlužné částky v bodě 2a. od
19.4.2007 do 31.12.2007

-

počínaje termínem 1.4.2008 bude vždy splácena částka nejméně
280 000,- Kč čtvrtletně a k ní úroky z dlužné částky za předchozí tři
měsíce

Oba úvěry budou tímto způsobem doplaceny k 1.10.2017
Podle vyjádření V.Štěrby bude ještě částka v bodě 2a. snížena během roku 2007
o
a. zádržné z dotace SFŽP po kolaudaci stavby ve výši 3 600 000,- Kč
b. doplatek z SFŽP ve výši 816 182,- Kč
c.

vrácené DPH ve výši cca 2 500 000,- Kč

Na konci května proběhne konečné vyúčtování rozdělení dluhů mezi obcemi
Bratronice a Běleč podle skutečných nákladů na jednotlivé části kanalizace.
OZ pověřilo jednomyslně starostu podepsáním „dohody“
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OZ pověřilo finanční výbor doplněním chybějících podkladů v součinnosti
s mikroregionem, a to v termínu do 15.5.2007, V.Štěrba přislíbil součinnost.
3. Odvoz bioodpadů
OZ vyhodnotilo zkušenosti s odvozem bioodpadu (trávy, listí) za uplynulé roky.
Shodlo se na tom, že v této službě občanům bude pokračovat i nadále. Oproti
minulému roku bude zrušena možnost vyvážení odpadu v pytlích a bude účtována
buď celá multikára, nebo její polovina či čtvrtina, a to podle odhadu pracovníků
OÚ. Dále byl stanoven tento postup:
a. Tráva a listí bude odvážena vždy v pondělí a ve čtvrtek bez
předchozí dohody na obecním úřadě, avšak po předchozí úhradě
nákladů. Tyto náklady lze uhradit zaplacením paušálu, ze kterého
budou příslušné částky odečítány, nebo jednorázově.
Cena :
Celá multikára

50,- Kč

Polovina multikáry

25,- Kč

Čtvrtina multikáry

13,- Kč

b. Větve budou odváženy po předchozí dohodě na obecním úřadě,
a to do délky 1,5 metru a průměru 5 cm. Úhrada stejně jako
v bodě a.
Cena :
Celá multikára

100,- Kč

Polovina multikáry

50,- Kč

Čtvrtina multikáry

25,- Kč

c.

Pokud občané připraví bioodpad, který bude neroztříděný nebo
nebude splňovat kritéria, tak nebude pracovníky odvezen a občan
jej bude muset zlikvidovat vlastními prostředky.

4. Kontejnery na velkoobjemový odpad
OZ se shodlo na objednání třech kontejnerů na velkoobjemový komunální odpad
a jejich umístění u obecního úřadu, u fotbalového hřiště a u dětského dopravního
hřiště. Pověřilo starostu jejich objednáním.
5. Prodej obecního pozemku u sklepů na Lubech
Firma ZKP Kladno projevila zájem o odkup části obecního pozemku č. 316/21,
což je bývalá cesta ke sklepům na Lubech a dál do polí. Tyto sklepy patří výše
uvedené firmě. OZ odsouhlasilo záměr prodat tento pozemek jako celek a nikoli
-9-

jeho část, a to za takovou cenu, aby obec obdržela odhadní cenu půdy na účet.
Kupující bude povinen uhradit všechny poplatky a náklady spojené s převodem.
Jednáním s firmou byl pověřen starosta.
6. Příspěvky Srdce Čech a mikroregion Bratronicko
Na základě žádosti Srdce Čech, o.p.s. o příspěvek na rok 2007 ve výši 3000,- Kč
(obec do 500 obyvatel) a žádosti mikroregionu Bratronicko (pronesené ústně
V.Štěrbou) ve výši 50,- Kč na obyvatele OZ odsouhlasilo proplacení těchto
příspěvků.
7. Povolenky na rybolov v místním rybníku
Starosta navrhl vydávat povolenky na obecní rybník za částku 200,- Kč za
povolenku pro místní i ostatní občany. Dále seznámil zastupitelstvo se záměry
některých občanů dovézt do rybníku násadu. Byla prodiskutována potřeba provést
vyčištění rybníka a dohodnuto žádat na to o dotaci pro příští rok. S cenou za
povolenky souhlasili všichni zastupitelé, stejně tak s tím, aby byla podpořena
snaha občanů o dovezení násady.
8. Úhrada neinvestičních nákladů na žáky
Obec obdržela žádost obce Žilina o úhradu neinvestičních nákladů na žáky ve
výši 6500,- Kč na žáka a rok, města Kladna ve výši 3700,- na žáka a rok a města
Prahy ve výši 6993,- Kč na žáka a rok. Není známa požadované částka obcí
Bratronice a Kamenné Žehrovice, je třeba upřesnit výši dluhů za minulé roky. OZ
rozhodlo jednomyslně o úhradě na žáka ve výši 3700,- Kč na rok, pokud bude
požadované částka vyšší, a nebo ve výši požadované částky nižší než 3700,-.
Starosta vypracuje a odešle příslušný návrh obcím Žilina a městu Praha a zjistí
výši neuhrazených příspěvků za minulé roky. OZ schválilo vyplacení příspěvků za
školní rok 2006/2007 v maximální výši 3700,- Kč na žáka pro všechny obce,
jejichž školy navštěvují žáci žijící v obci.
9. Pronájem pozemku u čp. 53
OZ bylo seznámeno se stížností občanů na způsob a cenu pronájmu pozemku u
domu čp.53. P.Bureš a M.Bureš seznámili ostatní zastupitele s historií pronájmu
tohoto pozemku. OZ pověřilo P.Bureše vypracováním odpovědi na stížnost, ve
které bude vysvětleno, proč je pronájem pozemku schválen za 1,- Kč na rok do
roku 2050 (není to pronájem na uskladnění materiálu, ale pronájem místo
odprodeje, který se neuskutečnil pro sítě vedoucí po tomto pozemku).
10. Úhrada neinvestičních nákladů psímu útulku
Obec Běleč obdržela návrh smlouvy o obstarání věci od Eugenie Sychrovské, psí
útulek Bouchalka, na odchyt, odvoz a péči o zatoulané psy ve Bělči a okolí, za
částku 5328,- Kč na rok 2007. Po diskusi o možnostech, jak nakládat se
zaběhnutými psy bylo OZ odsouhlaseno smlouvy uzavřít a poplatek uhradit.
Starosta byl pověřen uskutečněním.
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11. Předání redakce Bělečského Kurýra a správy internetové prezentace
Starosta navrhl předat správu internetové prezentace a přípravu Bělečského
Kurýra Petru Burešovi a Lucii Burešové. Petr Bureš seznámil zastupitelstvo
s návrhem, že časopis bude vydáván v prostředku měsíce, budou v něm zprávy
z obce i možnost příspěvků občanů, dětská a podle možnosti i sportovní rubrika.
Připravený časopis bude den před vydáním zaslán členům OZ elektronickou
poštou ke korekturám. Obecní zastupitelstvo souhlasilo s návrhem.
12. Diskuse – různé
-

-

-

Milan Cyrus informoval zastupitele o pokusu získat zpátky zvon do
zvonice. OZ jej pověřilo dalším jednáním o zvonu.
V.Štěrba seznámil OZ s pokutou za neuskutečněné přípojky plynofikace
s tím, že obce Běleč se pokuta nebude pravděpodobně týkat
P.Bureš seznámil zastupitele s návrhy na platy členů OZ ve výši stejné
jako loni v době před úrazem minulého starosty. Dále požádal o vyjádření,
zdali má být navíc vyplácena i odměna za členství v zastupitelstvu.
Všichni členové zastupitelstva tuto odměnu odmítli.
A. Šnoblová podala návrh na ustanovení komisí (sociální, životního
prostředí, kulturní a sportovní a pořádkové). Dotázala se členů OZ, kteří
ještě nevykonávají žádnou funkci, jestli by chtěli nějakou komisi vést.
Žádný z nich ochotu vést komisi neprojevil. Dále v diskusi bylo dohodnuto,
že činnost komisí budou vykonávat členové OZ podle potřeby a možností.
OZ schválilo vyslání pracovnice OÚ Dany Svobodové na školení o
účetnictví
OZ bylo seznámeno se záměrem nájemce vinárny opravit lavice u vinárny
na vlastní náklady, OZ se záměrem souhlasí
OZ obdrželo žádost o napojení domu v lokalitě Zámeček na veřejné
přípojky plynu a vody, pověřilo starostu zjištěním, jestli je obec oprávněna
vybírat za přípojky na základě OZV nějaký poplatek, a souhlasilo
s vedením přípojek po obecním pozemku

Informace ze zasedání obecního zastupitelstva obce Běleč dne 26.4.2007
Uvádíme pouze stručné informace o nejdůležitějších schválených bodech.
Podrobněji vás budeme informovat v příštím čísle. Obecní zastupitelstvo
schválilo :
- rozpočet obce na rok 2007 v celkové výši 3 330 000,-Kč příjmů a stejné
výši výdajů, podrobnosti jsou na internetu
- platy zastupitelů ve výši 10 000,- Kč pro starostu, 4 500,- Kč pro
místostarostu a 850,- Kč měsíčně pro předsedy výborů
- odměnu bývalému starostovi M.Burešovi ve výši 47 760,- Kč, a to jako
peněžitý dar. K tomuto bodu podrobněji: protože se bývalý starosta před
koncem svého funkčního období zranil a funkci nevykonával, nedostával
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žádnou odměnu. Po řádných volbách nebyly schváleny platy zastupitelů a
situace se opakovala. Proto sice nemá podle zákona o obcích na odměnu
při odchodu nárok, ale za výkon funkce po několik volebních období a dílo
pro obec vykonané zastupitelstvo rozhodlo udělit odměnu v plné výši,
jakou by dostal při běžném předání funkce.

DOROSTENECKÝ FOTBAL
Na stadionu Josefa Zaspala probíhají vždy každou druhou neděli od 10,15 hodin
zápasy dorosteneckého oddílu Lhota. Pod vedením trenéra Lukáše Pracha zde
hrají i bělečtí hoši.

Další zápasy na našem hřišti můžete vidět:
6.5.
20.5.
27.5.
10. 6.

Lhota : Unhošť
Lhota : Tuchlovice
Lhota : Hrdlív
Lhota : Stochov
Tabulka před 22.4.2007
poř. tým
body
1.
Unhošť
30
2.
Slavoj K.
29
3.
Tuchlovice
25
4.
Brandýsek
22

5.

Lhota

21

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Stochov
Hostouň
Libušín
Vinařice
Hrdlív
Hřebeč

19
18
15
7
3
3

Máme přislíbeno, že výsledky zápasů hráčů SK Běleč najdete už v příštím Kurýru.
Bělečský Kurýr, měsíční zpravodaj Obecního úřadu Běleč, vydává obec Běleč, člen
mikroregionu Bratronicko; OÚ Běleč čp. 64, 273 63, pošta Bratronice; tel. 312 659 151,
e-mail: belec@belec.cz, internet: www.belec.cz Příspěvky na OÚ Běleč nebo emailem. Redakce: L.Burešová, registrace na Ministerstvu kultury e.č. MK ČR E 10593
- 12 -

