
Zápis č. 2l2O2O ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne22,6,2020vt7:30 hodin vzasedací místnosti oÚ gětušice

Přítomni: zastupitelé v počtu 6 a].1 občanů Obce Bělušice viz listina podpisů přítomných.
(příloha zápisu)

Adl Zasedánízastupitelstva obce Bělušice zahájil starosta Bc. Lukáš Baroch v 17:35hodin.
Přivítal vŠechny přítomné. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno v souladu s ustanovením §93
odst.1 zákona Č.I28l2000Sb, o obcích a informace o zasedání byla vyvěšena řádně na úřední
desce obecního úřadu. Zasedánítedy bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § 91
a § 93 zákona o obcích. přítomno 6 členů, zastupitelstvo obce Bělušice je usnášeníschopné.
Omluvena Jana Drázdová.

Ad2 Starosta Bc. Lukáš Baroch konstatoval, že byl prověřen a zkontrolován zápis s usnesením
z minulého zasedání zastupitelstva. Nebyly shledány žádné nedostatky.

Ad3 Starosta Bc. Lukáš Baroch přednesl, že zapisovatelem pro pořízenízápisu ze zasedání
zastupitelstva je urČen Václav Klepal. Dále navrhl Jaroslava Svobodu a Marťna Havlíčka jako
ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva obce.
Hlasování 6 pro 0 proti 0 se zdržel
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovateli zápisu Jaroslava Svobodu a Marťna Havlíčka

Ad4 Starosta Bc. Lukáš Baroch seznámil všechny přítomné s upraveným programem zasedání
zastupitelstva. Do programu byly přidány na žádost všech přítomných zastupitelů nové body.
Celý nový program byl přečten starostou Bc. Lukášem Barochem. K novému programu nebyly
Žádné připomínky a bude se schvalovat v tomto novém znění. Následně nechal starosta Bc.
Lukáš Baroch hlasovat o upraveném pro8ramu zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování:6-0-0

Program:

Zahájení

Kontrola zápisu z minulé schůze ÚO gělušice

Volba zapisovatele a ověřovatele zasedání

Schválení programu schůze

Návrh schválenížádosť o finančnípříspěvek pro ČnS Mo Bělušice na aeračnízařízení
na rybníky užívané MO Bělušice

Návrh schválení žádosť o finanční příspěvek pro Čns Mo Bělušice na proplacení
výdajů na výlet do Třeboně

Návrh schválení žádosti o finanční podporu Linky bezpečí pro rok2o2o

Návrh schválení Žádosť SDH Bělušice - proplacení akce výročí 110 let SDH Bělušice

Návrh schválení žádosti SDH Bělušice - příspěvek na realizaci opravy kanalizace a
příprava tanečního parketu pro realizaci opravy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



10. Návrh schválení žádosti Milana Marťnka na finanční podporu dobročinné akce

,,Lipecké filmové léto"

11. Upřesnění usnesení č. 6 zápisu Ll2020

12. Návrh schválení usnesení o zařazení území obce Bělušice do územní působnosti MAS
Zá]abí z.s. na programové období 202L-2027

13. Návrh schválení účetní závěrky obce Bělušice za rok 2019

14. Návrh schváleníZávěrečného účtu obce Bělušice za rok2OL9

15. lnformace o správním řízení k výsledku kontroly hospodaření obce Bělušice 2018

16. Pověřenístarosty obce k podpisu dodatku č.3/2O2O smlouvy č. O2/O2 se společnosť
SOP Přelouč (vyšší frekvence vývozů plasty/papír)

17. Pověřenístarosty obce k podpisu smlouvy s dotačníkanceláří Marťna Koláčka -
vedení projektového managementu akce a příprava podkladů k výběrovému řízení
,,VolnoČasový areál pro všechny generace v Bělušicích" - získání dotačního titulu
z MMR, k Žádosti Č.104001, podprogramu: LL7D82L, dotačního ťtulu 117D8210H pro
rok 2019.

18. Návrh realizování dešťové vpusť v ul. ,,U Hřiště" v roce 2020
19. Návrh schválení DPP zastupitelů - duben, květen 2O2O - údržba zeleně obce
20. Návrh termínů veřejných schůzí OÚ gělušice na druhou polovinu roku 2020
2].. Diskuze

22.Závér

AdS Starosta Bc. Lukáš Baroch informoval všechny přítomné, že ČRs Mo Bělušice podala
Žádost na aeraČní zařízení na rybníky užívané MO Bělušice. Toto zařízení je nezbytné
k okysliČení vody, které zamezí úhynu ryb v letních v měsících. Dále starosta Bc. Lukáš Baroch
poŽádal vŠechny přítomné, jestli mají nějaký dotaz nebo připomínku. Jelikož nebyla žádná
připomínka ani dotaz nechal hlasovat o vyplacení příspěvku 14.8OOKč na nákup aretačního
zařízení,

Hlasování:6-0-0

Přijato usnesení Č.9|2O2O: Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje příspěvek na aretační
zaiízení pro Čns Mo Bělušice ve výši 14.8ooKč

Ad6 Starosta Bc. Lukáš Baroch seznámil všechny přítomné, Ze Čns Mo Bělušice podala
Žádost o finanČní příspěvek pro ČnS MO Bělušice na proplacení výdajů na výlet do Třeboně.
Dále starosta Bc. Lukáš Baroch požádal všechny přítomné, jestli mají nějaký dotaz nebo
PřiPomínku. JelikoŽ nebyla žádná připomínka ani dotaz nechal hlasovat o vyplacení příspěvku
12.000Kč na výlet do Třeboně.

Hlasování:6-0-0



Přijato usnesení ě.l0l2020: Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje příspěvek na výlet do
Třeboně pro Čns Mo Bělušice ve výši 12.0ooKč

Ad7 Starosta Bc. Lukáš Baroch seznámil všechny s žádosť Linky bezpečí o finanční podporu.
Zmínil všeobecnou prospěšnost této linky pro občany a hlavně děti. Ztěchto důvodů navrhl
jednorázový příspěvek 3000Kč. Následně starosta Bc. Lukáš Baroch požádal všechny
přítomné, jestli mají nějaký dotaz nebo připomínku. Jelikož nebyla žádná připomínka ani
dotaz nechal o tomto návrhu hlasovat.

Hlasování:6-0-0

Přijato usnesení Č.t1,12O2Oz Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje příspěvek pro Linku
bezpečíve výši 3 000Kč

Ad8 Starosta Bc. Lukáš Baroch informoval všechny přítomné, že SDH Bělušice podala žádost
na - proplacení akce výroČÍ 110 let SDH Bělušice. Poté starosta Bc. Lukáš Baroch požádal
vŠechny přítomné, jestli majínějaký dotaz nebo připomínku. Jelikož nebyla žádná připomínka
ani dotaz nechal hlasovat o vyplacení příspěvku 10 000Kčna výročí 110 let SDH Bělušice.

Hlasování:6-0-0

Přijato usnesení Č.L2l2O2Oz Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje příspěvek pro sDH
Bělušice ve výši 10 000Kč na výročí 110 let SDH Bělušice.

Ad9 Starosta Bc. Lukáš Baroch informoval všechny přítomné, že SDH Bělušice podala žádost
na příspěvek na realizaci opravy kanalizace a přípravu tanečního parketu pro realizaci
opravy. Starosta Bc. LukáŠ Baroch požádal všechny přítomné, jestli mají nějaký dotaz nebo
Připomínku. Jelikož nebyla žádná připomínka ani dotaz nechal hlasovat o vyplacení příspěvku
3834KČ na proplacení realizace opravy kanalizace a přípravy tanečního parketu pro realizaci
opraVy.

Hlasování:6-0-0

Přijato usnesení Č.L3|2O2O: Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje příspěvek pro SDH
BěluŠice ve výši 3834Kč na realizaci opravy kanalizace a příprava tanečního parketu pro
realizaci opravy.

Ad10 Starosta Bc. Lukáš Baroch informoval všechny přítomné, že Milan Marťnek podal na
obec Žádost na finanční podporu dobročinné akce ,,Lipecké filmové léto". Starosta Bc. Lukáš
Baroch navrhl Částku 2 000Kč a požádal všechny přítomné, jestli mají nějaký dotaz nebo
PřiPomínku. Jelikož nebyla žádná připomínka ani dotaz nechal hlasovat o vyplacení příspěvku
2 000Kč na dobročinnou akci ,,Lipecké filmové léto"

H!asování:6-0-0

Přijato usnesení Č.L4|2O2O: Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje příspěvek pro Milana
Marťnka ve výši 2 000Kč na dobročinnou akci,,Lipecké filmové léto"



Adll Starosta Bc. Lukáš Baroch informoval všechny přítomné, že je nutné upřesnit usnesení
Č. 6 zápisu Ll2020. Návrh upřesnění usnesení: Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje nové
odměny pro zastupitele pro rok 2020 ke vztahu k vyhlášce č. 3L8l2Ot7 Sb., nabyť účinnosti
od 1.1. 2020, takto: Starosta 16.000Kč, místostarosta 7.500Kč, předsedové výborů 2.300Kč,
kdY Částky jsou vypláceny od schválení zastupitelstvem usnesením č. 6 zápisu t/2O2O ze dne
L0.2.202O a nikoliv se zpětnou platnosť od 1.1. 2020.

Hlasování:6-0-0

Přijato usnesení Č.t5l2D20: Zastupitelstvo obce Bělušice upřesňuje usnesení č. 6 zápisu
tl2o20 o výŠi odměn zastupitelů v souladu s vyhláškou č. 3t8/2ol7 Sb. a platnosť od 10.2.
2O2O- starosta 16.000Kč, místostarosta 7.5OOKč, předsedové výborů 2.3OoKč,

Ad12 Starosta Bc. Lukáš Baroch seznámit všechny přítomné s návrhem schválení usnesení o
zařazení Území obce Bělušice do územní působnosť MAS Zálabí z.s. na programové období
2O2L-2027, přiČemž toto zařazení bude podmínkou pro možné žádání a následné čerpání
vypsaných dotaČních titulŮ ze strany MAS Zálabí z.s. Poté starosta Bc. Lukáš Baroch požádal
vŠechny přítomné, jestli mají nějaký dotaz nebo připomínku. Jelikož nebyla žádná připomínka
ani dotaz nechal hlasovat o zařazení území obce Bělušice do územní působnosť MAS Zálabí
z.s.

Hlasování:6-0-0

Přijato usnesení Č.t6l2O2O: Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje zařazení území obce
BěluŠice do Územní pŮsobnosť MAS Zálabí z.s, na programové období 2o2L-2o27.

Ad13 Starosta Bc. LukáŠ Baroch seznámil všechny přítomné s návrhem účetní závěrky obce
BěluŠice za rok 2019. Dále uvedl, že návrh účetní uzávěrky byl řádně a ve stanoveném
termínu zveřejněn na Úřední desce obce v plném znění. Poté starosta Bc. Lukáš Baroch
PoŽádal vŠechny přítomné, jestli mají nějaký dotaz nebo připomínku k účetní uzávěrce.
JelikoŽ nebyla Žádná připomínka ani dotaz nechal hlasovat o schválení účetní uzávěrky obce
za rok 2019.

Hlasování:6-0-0

Přijato usnesení Č.t7l202oz Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje účetní uzávěrku obce za
rok 2019.

Ad14 Starosta Bc. LukáŠ Baroch seznámit všechny přítomné s návrhem Závěrečného účtu
obce BěluŠice za rok2O!9, dále uvedl, že návrh Závěrečného účtu obce Bělušice za rok 2019
bYl řádně a Ve stanoveném termínu zveřejněn na úřední desce obce v plném znění. Navrhl
schválení ZávěreČného ÚČtu obce k gL.Lz.zOLg s výhradou a přijmuť nápravných opatření
viz. NáPravná opatřenÍ, kdy přednesl nápravná opaření, které budou mimo jiné součásť
tohoto záPisu, Poté starosta Bc. Lukáš Baroch požádal všechny přítomné, jestli mají nějaký
dotaz nebo připomínku k Závěrečnému účtu obce Bělušice za rok 2019. Jelikož nebyla žádná
připomínka ani dotaz nechal hlasovat o schválení závěrečného účtu obce Bělušice za rok
2ot9.

Hlasování:6-0-0



Přijato usnesení Č.L8|2O2O: Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje Závěrečný účet obce
Bělušice k3t.t2,20t9 s výhradou a přijímáme nápravná opatření viz. Nápravná opatření ke
zprávě o přezkoumání hospodaření obce.

Ad15 Starosta Bc. Lukáš Baroch seznámil všechny přítomné s výsledkem správního Yízení
kontroly hospodaření obce Bělušice 20L8. Konstatoval, že obec dostala pokutu ve správním
řízení pouze 6000KČ plus 1000,-Kč náklady správního řízení a to z důvodu přijatých
nápravných opatření aktuálním zastupitelstvem. Poté starosta Bc. Lukáš Baroch požádal
vŠechny přítomné, jestli majínějaký dotaz nebo připomínku. Jelikož nebyla žádná připomínka
ani dotaz nechal přejít k dalšímu bodu.

Ad16 Starosta Bc. Lukáš Baroch seznámil všechny přítomné s nutnosť podpisu dodatku
smlouvY Č.02/02 se společnosť SOP Přelouč č.3l2O2O (vyšší frekvence vývozů plasty/papír).
Poté starosta Bc. LukáŠ Baroch požádal všechny přítomné, jestli mají nějaký dotaz nebo
PřiPomínku. JelikoŽ nebyla žádná připomínka ani dotaz nechal hlasovat o přijeť dodatku
smlouvy a k pověření podepsání dodatku.

Hlasování:6-0-0

Přijato usnesení Č.t9|202O: Zastupitelstvo obce Bětušice schvaluje znění dodatku č.3l2o2o
smlouvy Č. 02/02 a pověřuje starostu Bc. Lukáše Barocha k podpisu dodatku předmětného
dodatku smlouvy se společnosť SOP Přelouč.

AdL7 Starosta Bc. Lukáš Baroch seznámil všechny přítomné o navýšení alokace dotačního
titulu Č. 117D82].0H pro rok 2O!9, přičemž obec Bělušice žádala o dotaci v loňském roce na
vYbudování volnočasového areálu pro všechny generace v Bělušicích. V tomto dotačním
titulu obec BěluŠice byla zařazena mezi náhradníky. Vlivem navýšení finanční podpory byla
obci BěluŠice dotace schválena. Zastupitelstvo navrhlo pověřit starostu obce k podpisu
smlouvY s dotaČní kanceláří Marťna Koláčka-vedení projektového managementu akce a
PříPrava Podkladů k výběrovému řízení ,,Volnočasový areál pro všechny generace v
BěluŠicích" - získání dotačního ťtulu z MMR, k žádosť č. 1O4OO1, podprogram u: 1L7D82L,
dotačního ťtulu 117D8210H pro rok 2019
Poté starosta Bc. LukáŠ Baroch požádal všechny přítomné, jestli mají nějaký dotaz nebo

PřiPomínku. JelikoŽ nebyla žádná připomínka ani dotaz nechal hlasovat o pověření
k podepsání smlouvy.

Hlasování:7-0-0

Přijato usnesení Č.2O|2O2O: Zastupitelstvo obce Bělušice pověřuje starostu Bc. Lukáše
Barocha k podpisu smlouvy s dotační kanceláří Martina Koláčka-vedení projektového
mana8ementu akce a příprava podkladů k výběrovému řízení ,,Volnočasový areál pro
vŠechny 8enerace v BěluŠicích" - získání dotačního ťtulu z MMR, k žádosti č. 1o4oo1,
podprogramu: LL7D82L, dotačního titulu 117D821oH pro rok 2019

Ad18 Starosta Bc. Lukáš Baroch seznámil všechny přítomné s aktuální situací v ulici s místním
názvem ,,u Hřiště". při každém dešti se zde tvoří obrovská kaluž. Jako řešení navrhl
realizování nové deŠťové vpusti v roce 2O2O. Poté starosta Bc. Lukáš Baroch požádal všechny



přítomné, jestli mají nějaký dotaz nebo připomínku. Jelikož nebyla žádná připomínka ani
dotaz nechal hlasovat o vybudování nové dešťové vpusti.

Hlasování: 5-0-1 (zdržel se Baroch)

Přijato usnesení Č.2Ol2O2Oz Zastupitelstvo obce Bělušice pověřuje starostu k objednání
vybudování nové dešťové vpusť u ulici ,,U Hřiště" před č.p. 140.

Ad 19 Starosta Bc. Lukáš Baroch seznámil přítomné s výkonem DDP zastupitelů v roce 2o2o,
které nemají v popisu své funkce obecního zastupitele. Práce byly vykonány v měsících
duben/květen v letošním roce 2O2O. Dále uvedl, že následné práce budou schvaloványvčas a
v Předsťhu aŽ poté budou provedeny a uhrazeny. Vzhledem k nařízeným opatřením Vlády
ČR a nemoŽnosti pro tento úČel konat veřejné schůze zastupitelstva nebylo možné tento
návrh schválit předem.

Vykonané práce obecními zastupiteli byly:

Druh práce příjmení jméno duben květen

Sečení trávy na veřejném prostoru Řitra Tomáš 7 u,

Sečení trávy na veřejném prostoru Pá nek Marťn 5

skládka zahradnického substrátu Svoboda Jaroslav 5

Navrhl schválení provedených prací výše uvedených zastupitelů: Řitra - 7 hod. v dubnu, ].1
hod. v květnu 2020; Pánek 5 hodin v květnu 2O2O, Svoboda 5 hodin v dubnu 2o2o.

Hlasování:6-0-0

Přijato usnesení Č.21l202}zZastupitelstvo obce Bělušice schvaluje vykonané práce obecních
zastupitelŮ Řilra - 7 hod. v dubnu, 11 hod. v květnu 2O2o; pánek 5 hodin v květnu 2o2o,
Svoboda 5 hodin v dubnu 2O2Ovč.jejich proplacení.

Ad20 Starosta Bc. Lukáš Baroch seznámil všechny přítomné s návrhem termínu příšťho
zastuPitelstva na 7.9.2O2O. Dále informoval, že v případě potřeby bude svoláno dříve.

Ad2l Starosta Bc. Lukáš Baroch zahájil diskusi.

L. Starosta Bc. LukáŠ Baroch se zeptal všech přítomných, jestli obdrželi nové vydání
zPravodaje. Dále se zeptal, jestli se líbil a popřípadě jestli jsou nějaké informace, které
v něm obČanŮm chybí. Mezi přítomnými byla konstatována spokojenost se
zPravodajem. Dále informoval, že příšť číslo zpravodaje je plánováno na začátek roku
2o2L.

2. Starosta Bc. LukáŠ Baroch seznámilvšechny přítomné, že obec proběhla v jarních
měsících oprava silnice do místní části Chrást. Jednalo se o opravu výtluků. Dále
proběhla oprava silnice u hřiště.



3. Starosta Bc. Lukáš Baroch poděkoval za celou obec místní SDH Bělušice za zásah při
dešťch.

4. Seznámení s finanČní situací obce, zůstatek na b,ú. Komerční banky ke dni 22.6.2020
10 286 063 Kč

všechny přítomné pozval na výlet v neděli 28.června 2o2o na zámky sychrov a
Mnichovo HradiŠtě, kdy konstatoval, že k dnešnímu dnije přihlášeno pouze 13 lidí.
Dále zmínil, Že jestliŽe se nepoved e do 24.6.2020 naplnit kapacitu nejméně 25 lidí,
bude zájezd zrušen,
S dotazem ohledně územního plánu vystoupil pan lng. Jiří Kahl. Odpověděl starosta,
že jsme se již kompletně vypořádali s připomínkami, které vznikly při veřejném
ProjednánÍ. Dále uvedl, že předpokládá,že na příšťm zasedánízastupitelstva bude
územní plán schválen.

Ad21 Starosta Bc. Lukáš Baroch poděkoval všem přítomným za účast na dnešním zasedání
zastupitelstva obce a pozval vŠechny přítomné na příšť zasedání. V L8:26 ukončil zasedání
zastupitelstva.

6.

í:ffi]:: -r,Í(Ú, Ověřil Marťn Havlíček
Podpis,,....{M...

Starosta Bc. Luká§Baroch
Podpis........ /\*O

/
V-Běl ušicích d ne 22,6,2020

OvěřilJaros]av Svo


