
konaného1,íTi|ť;Y;r:;;;;Tjí,T;i,j§J,:|ffi:§ioúeělušice

iJffiT]:#stupitelé 
v poČtu 6 a 3 obČanŮ obce Bělušice viz listina podpisů přítomných.

Adl Zasedání zastupitetstva obce BěluŠice zahájilstarosta Bc. Lukáš Baroch v 17:34hodin.Přivítal vŠechnY Přítomné, Konstatoval, že zasedániuvlo ,uotáno v souladu s ustanovením §93odst']' zákona Č, 128/2oO0Sb, o obcích a informace o zasedání byla vyvěšena řádně na úřednídesce obecního Úřadu, Zasedánítedy bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § 9,a § 93 zákona o obcích, Přítomno 5 čienů, zastupitetstvo obce Bělušice je usnášeníschopné.

Ad2 Starosta Bc, LukáŠ Baroch konstatoval, že byl prověřen a zkontrolován zápis s usnesenímz m in ulého zasedán í zastupitelstva. Nebyly shledány zaanenedostatky.

Ad3 Starosta Bc, LukáŠ Baroch Přednesl, že zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedánízastuPitelstva je urČen Václav Klepal. Dále navrhl Jaroslava Svobodu a Tomáše Říhu ,akoověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva obce.
Hlasování 5 pro 0 proti 0 se zdržei
zastupitelstvo obce schválilo ověřovateli zápisu Jaroslava svobodu a Tomáše Říhu

Ad4 Starosta Bc, LukáŠ Baroch seznámil všechny přítomné s upraveným pro*ramem zasedánízastuPitelstva, Do Pro8ramu bYlY Přidány_na žádost všech přítomných ,.r,uiiůlt nové body.Celý nový Program bYl Přečten starostou Bc. Lukášem Barochem. K novému programu nebylyžádné připomínky a bude se schvalovat v tomto novém znění. Následně nechal starosta Bc.Lukáš Baroch hlasovat o upraveném pro8ramu zasedání zastupitelstva obce,H|asování:6-0-0

Program:

1. Zahájení
2. I(ontrola zápisu z minulé schůze Úo Bělušice

4. Schválení programu schůze5, Schválení 
lávrhu rozpočtu obce Bělušice na rok 202I6, Schválení Střednědoueno výhleclu .or|áo,u obce Běluš ice 2021_20237 ' 

illŤ 
schválení žádostio dnanční příspěvet p.o óŘšůó n*utusl"" na rok

8' 
Xť 

schválení Žádosti o finanční příspěvek pro Sokol Bělušice na rok
9, Návrh schválení žád,osti SDH Bělušice na zakoupení nového čerpadla10, 

il?in 
schválení žád,osti o finanční při;;ě*k pro SDH B;l"šice na rok

1 i ' 
il;;;i;'hválení 

Žádosti o finanční podporu Zd,eňka červíka - turnaj v
12, Návrh schválení žád,osti na finanční podporu Markéty Sabo - Vánoční



13.

14.

kaplička
Projednání neplatičů KO zarok2020
Pověření starosty,obce k podpisu.d3cl,atku smlouvy č. Il2o2j. ke srnlouvě č.02/02 o nakládání s odPaáy vobci Bělušice ," inÉ zs.3 .2002se společnostíSOP Přelouč - svoz odpuáu
Návrh schválení Podání žádosti projektu ,,rekonstrukce KD v obciBěluŠice" zPrograrnu MMR-čn: roffi ounouf u rozvojevenkova (číslovýzvy 1/2021/ll7D12i0) do DT 

,1 
1-7d82roe 1ret<onstrukce a přestavbaverYejných budov) - rekonstrukce střechy a WC u t<O ep. tPověření starostY obce k podpisu i,,rouuy 

', 
dotační kancelářírekonstrukce střechy a WC v t<O Op. t J

Informace ke sPolupráci s VIS Hradec Kralové , informace k podanéZádosti o podporu projektové dokurnentace
Návrh termínů veřejných schůzí oÚ Běi;ši.. nu první polovinu roku 2021Návrh o přijetí stanoviska obce ke schodku ir.u.,.tu ry zarok 20i BDiskuze
Závěr

15.

16.

17.

1B.

19.
20.
2L

Ad5 Starosta Bc, LukáŠ Baroch seznámilvšechny přítomné s návrhem rozpočtu na rok2021,.RozPoČet vYchází z rozPoČtového výhledu na rol<y 2O2Oaž2023. Uvedl, že rozpočet na rok 2O2L jeschodkový a schodek je Plánován Pokrýt z hospodaření let minulých. Následně starosta Bc. LukášBaroch PoŽádalvŠechnY Přítomné, jestlimají nějaký dotaz nebo připomínku l< navrhovanémurozPoČtu, JelikoŽ nebYla Žádná připomínka ani dotaz nechal hlasovat o rozpočtu na rol< 2020.
Hlasování: 6-0-0
Přijato usnesení Č,g4/zo2oZastupitelstvo obce Bělušice schvaluje rozpočet na rok 2021, jal<o

;:?[:fr:' 
Schodek bude krYt z hospodařenípředchozích let. závaznýmiukazatelijsou

Ad6 starosta Bc, Lukáš Baroch seznámilvšechny přítomné s návrhem rozpočtového výhledu na rol<y2021aŽ 2023, RozPoČtový výhled vychází z reality roku 2o2o a známýchsl<utečností a plánů nazmíněné roky, Následně starosta Bc, Lukáš Baroch požádalvšechny přítomné, jestli majínějaký dotaznebo připomínku k navrhovanému rozpočtovému výhledu. Jelikož nebyla žádná připomínl<a anidotaznechal hlasovat o rozpočtovém výhledu na roky 2021, až 2023.
Hlasování: 6-0-0
Přijato usnesení Č,35/2)20:Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje rozpočtový výhled naroky 2021 až 2023 dle řádně vyvěšeného návrhu.

Ad7AdloStarosta Bc, LukáŠ Baroch předneslžádost na příspěvel< pro Mo čns sělušice pro rok2021,.Dále informoval, Že Žádost bYla doručena na oú Bělušice již ur.u n"z před 10 dny a že zastupitelé jiměli k dísPozici k ProstudovánÍ, Následně zmínil částky a jldnotlivé položky z žádosti. Následně



starosta Bc, Lukáš Baroch požádalvšechny přítomné, jestli mají nějaký dotaz nebo připomínku k tétožádosti' Jelikož nebyla žádná připomínka anidotaz n..h.t hlasovat o této žádosti.
Hlasování:6-0-0
Přijato usnesení Č,g6/2o20Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje příspěvek Mo čRSBělušice dle přiložené žádosti.

Ad8 starosta Bc, Lukáš Baroch požádal místostarostu václava klepala, aby seznámil přítomné občanys Žádostí o podporu spolkových akcÍTJ Sokola Bělušice z.s. viz přiložený plán na rok 2021,,Václavklepal' informoval, Že Žádost byla doručena na oú Bělušice iižvícenež před 10 dnya že zastupitelé jiměli k disPozici l< ProstudovánÍ, Následne.ri.ir.re"ř" rro"r,,oprotipředchozím rokům. Následněstarosta Bc, Lukáš Baroch požádal všechny přítomné, jestli mají nějaký dotaz nebo připomínku k tétožádosti' Jelikož nebyla žádná připomínka anidotaz nechal hlasovat o této žádosti.
Hlasování: 6-0-0
Přijato usnesení Č,37/2O20:Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje příspěvek pro TJ SokolBělušice dle přiložené žádosti,

Ad9 Starosta Bc, LukáŠ Baroch Přednesl žádost na zakoupení nového výkonného čerpadla pH_MAMUT-24OO Pro SDH BěluŠice v ceně 47 436Kč.čurp.jto bude 2 roky v majetku obce a poté budePředáno do majetl<u SDH, Dále informoval, že při letošních povodních se jednoznačně ukázalo, ženové ČerPadlo je Potřebné, Následně starosta Bc. Lukáš Baroc_h požádalvšechny přítomné, jestli mají
;ť:jY.l"Jiil*::§"mínku 

k této Žádosti. Jelikož nebyla žádná připomínka anidotaz nechal

Hlasování:6-0-0

Přijato usnesení Č,38/2)2O:Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje nákup nového výkonnéhoČerPadla PH-MAMUT-24oO pro SDH Bělušice v ceně 47 436l<č.

Ad10 Starosta Bc, LukáŠ Baroch přednesl žádost na příspěvek pro SDH Bělušice pro rok 2021". DáIeinformoval' Že ŽádostbYla doručena na oú Bělušicei,r"o" nu, or., J.Odnya žezastupitelé jimělik dispozíci k prostudování. Následně zmínil částky a jednotlivé položky z žádosti. Následně starostaBc' LukáŠ Baroch PoŽádal vŠechnY Přítomné, Jestti mali nělaky ootaz nebo přípomínku k této žádosti.Jelikož nebyla žádná připomínka anidotaz nechal hlasovat o této žádosti.
Hlasování: 6-0-0

;HffiilTilljrli"'2o ZastuPitelstvo obce Bělušice schvaluje příspěvek sDH Bělušice

Adll Starosta Bc, LukáŠ Baroch předneslŽádost příspěvku na šipkovýturnaj 2o2o/21,(pořádáZ.Červík)' Dále informoval, Že Žádost byla doručena na oú Bělušice jížvícenež před 10 dnya žezastuPitelé jimělY k disPozicik Prostudování. Následně zmíniltasttu, Jedná se o 20O0kč jakoPřísPěvek na cenY na ŠiPkový turnaj, Turnaj proběhne dle aktuálních covid opatření na l<onciletoŠníhorol<u'nebovPrvníPolovině 
rol<u2o21,.NásledněstarostaBc,LukášBarochpožádalvšechny

ilffi::'j::il,Tij:§'.ť[lT;;,j; připomínku k této žádosti Jelikož nebyla žádná připomínka

Hlasování:6-0-0
Přijato usnesení Č,40/2o2o:Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje finanční příspěvek našipkový turnaj pro Zdeňka Červíka 2 ÓOOOč



Adtz Starosta Bc, LukáŠ Baroch přednesl žádost o finanční podporu Markéty Sabo na VánočníkaPliČku' Dále informoval, Že žádost byla doručena na oú Bělušice již více než před 10 dny a žezastuPitelé ji mělY k disPozici k prostudování. Následně zmínil částku. Jedná se o .5O0kč jakoPřísPěvek na výzdobu a obČerstvení při půlnočním setkání na štědrý den. Následně starosta Bc. LukášBaroch PoŽádal vŠechnY přítomné, jestli majínějaký dotaz nebo připomínku k této žádosti. Jelikožnebyla žádná připomínka ani dotaz nechal hlasovat o této žádosti.

Hlasování:6-0-0
přijato usnesení Č,4tl2o2o:zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje finanční příspěvek naVánoční kapličku pro Markétu Sabo 1 sooKč,

Ad13 Starosta Bc, LukáŠ Baroch seznámil všechny přítomné s návrhem vyjmutí nedohledatelnýchnePlatiČŮ Ko v obci BěluŠice, Za celý rok se nepodařilo s dotyčnými neplatiči spojit a navrhuje tedyjejich vyjmutíz poplatkového předpisu. Jedná se o osoby, tteré ole místní a osobníznalosti skutečněnePobývajídlouhodobě na Území obce a jejich pobyt nenídlouhodobě znám, přičemž se jedná iosoby patrně Žíjícímimo Čn, obec Bělušice nebude po uujr"nou.ných osobách dále vymáhatPoPlatkY za Ko za rok2O2O ani v následujících letech. ruasteonc starosta Bc. Lukáš Baroch požádal

;:T:ifiHmné, 
jestli majínějaký jiný návrh nebo dotaz. Jelikož nebylžádný jiný návrh anidotaz,

Hlasování:6-0-0
Přijato usnesení Č,42/2o2o:Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje vyjmutí neplatičů Ko zarok2Q20 z poptatkového předpisu dle přiloženého seznamu.
Ad14 Starosta Bc, LukáŠ Baroch seznámil všechny přítomné, že obec má podepsanou smlouvu zesop přelouč, je nutné odhlasovat schválení dodatku .rlouuy s firmou sop přeiouč smlouvy č,1/2o2tke smlouvě Č, o2/O2 o nakládání s odpady v obci Bělušice ze dne 28.3.zo[2se společností SoPpřelouč - svoz odpadu, poté starosta Bc. Lukáš Baroch požádal zastupitele a všechny přítomné, jestlimají nějaký dotaz, nebo PřiPomínku k tomuto dodatku. Jelikož nebyla žádná připomínka aní dotaznechal hlasovat o pověření k podepsánítohoto dodatku,

Hlasování:6-0-0
Přijato usnesení Č,42/2o20:Zastupitelstvo obce Bělušice pověřuje starostu Bc. LukášeBarocha k podepsání dodatku smlouvy Č. 1,/2o21,ke smlouvě č. o2/o2o nakládání s odpady vobci Bělušice ze dne 28,3.zoo2se společností SoP Přelouč - svoz odpadu.
Ad15 starosta Bc, Lukáš Baroch seznámil všechny přítomné s návrhem na schválení podání žádostiProjektu "rekonstrukce KD v obci Bělušic e" zprogramu MMR-čR: podpora obnovy a rozvoje venkova(ČÍslo výzvY 1,/2O21"/L77D821o) do DT 1,L7d82toE(rekonstrukce a přestavba veřejných budov)_rekonstrukce střechY a WC v KD, Následně starosta Bc. Lukáš Baroch požádal zastupitele a všechnyPřítomné' jestli mají nějaký dotaz, nebo připomínku k podání této žádosti. Jelikož nebyla žádnápřipomínka ani dotaz nechal hlasovat o podání žádosti.

Hlasování:6-0-0
přijato usnesení Č,43l2o2oz zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje podání žádost o dotaci zProgramu MMR-ČR: PodPora obnovY a rozvoje venkova (číslo výzvy 1/2o2t/tI7D8210) do

?:.::'o"JOE 
(Rekonstrukce a Přestavba veřejných budov) na rekonstrukciobecního domu



Ad16 starosta Bc, Lukáš Baroch seznámil všechny přítomné s návrhem podepsánísmlouvy s dotačníkanceláří- rekonstrukce střechY a WC v KD čp. 1, informovalo plánu rekonstrukce v roce 2021_. Jednáse o dotaČní kancelář P, Bc, KoláČka - tatáŽ DK, se kterou se obec Bělušice již dvakrát úspěšně žádalaodotaciadotacebylaschválená.obectakvevýběruDkvychází 
zpředchozíchzl<ušenostíadálenaně navazuje, Následně starosta Bc, Lukáš Baroch požádalzastupitele a všechny přítomné, jestli mají

;::1] lllT;J,i'" 
připomínku k podepsánítéto smlouvy. Jelikož nebyla žádná připomínl<a ani dotaz

Hlasování:6-0-0
Přijato usnesení Č,44/2020: Zastupitelstvo obce Bělušice pověřuje starostu Bc. Lukáše

řffi:; 
k PodePsánísmlouvY s dotačníkanceláří Bc. l(oláčka- rekonstrukce střechy a WC v

Ad17 Starosta Bc, LukáŠ Baroch seznámilvšechny přítomné o navázané spoluprácis VlS HradecKralové , informoval , Že byla podána žádosti o podporu projektové dokumentace na výstavkukanalízace a vodovodního řádu, PředPokládaná cena prolet<tové dokumentace je cca 2 O0O OO.Kč.Dotace je až do výše 90% uznatelných nákladů.

xffil,;llTff :ffi :,,r: .Z::;;i.' ^m 
i l vŠe c h ny p říto m n é s n ávrh e m te rm ín u p říšt íh o ve řej n é h o

Ad19 Starosta Bc, LtrkáŠ Baroch opětovně seznámil všeclrny přítomné, že kontrolottlrosPodařerrí obce BěluŠice za rck201 8 byl zjištěn cleficit v hmotnétrr rnajetku ve výši256'323'30'- Kč, šetřením korrtrolnílro výboru oú golusice a starostott obce, konzultací sbývalou ÚČetrrí obce v lozhoclném obclobí, íáktickou kontrolu inventárnílro clrarakteru by1ozjiŠtěno, Že poloŽky, které vytvár'Í clelŤcit ve výši 256.323,30.- Kč jsou shoclné se skutečnýnrstavem ke clni 1'1 ,2Ol9, V PC na oÚ byly zjištěrr y potvrzující z majoritní části, že ke sclroclkrrcloŠlo tak' Že PoloŽkY bYtY ťaktickY oclepsány v ram"i inventury a již nebyly pottžívány(napr,.elektrický marrdl z80,1et,401et staré čerpacllo...,) ale tyto nebyly účetrrě pr.omítrruty dokoneČného inventurního soupisu. Nebylo zjištěrro, že by došlo k majetkové škoclě obciBělušice a to jak v trestněprávní rovině, tak v občanskoprávní lovině. cliyba byla dle šetřeníI(V a starostY obce 
"PoLlZe" ve snryslu inventurního ,oupiru, který nekorespondoval seskuteČrrostí (se skuteČrrostí srovnárry ke korrci roku 201 ď v inventur,e), tedy dokunenty, kterébYlY oclsoulrlasenY I(V v leteclr rninulých se nepronrítly do závěrečrrého sottpistt inventtrrníhoa v inventut'e ]<e dni 3l,12,2018 bYla zjištěna skutečnost, která vyvstulu ,ounl.n, ve výši256'323'30'- I(Č' obec BěluŠice teaY oa 1.1.2019 vede clle doporučerrí arrclitorů, dle vrritřníclrsměrnic' dle skutečnosti a clle jasrrě nastavených praviclel. Následrrě starosta Bc. Ltrkáš Baroclrneclral lrlasovat o prrijaténr stanovisku ve věci.

Hlasování: 6-0-0
Přijato usnesení Č,45/2020 Zastupitelstvo obce Bělušice sclrvaluje vyjrnutí hmotného

,ffi:[iJ".:a,ťě 
256'323,30,-Kč z inventurního soupisir clle seznamu a dopor.r_rčení

Ad20 Starosta Bc. Lul<áš Baroch zahájildiskusi.



1. Starosta Bc, Lukáš Baroch informovalvšechny přítomné, žezPravodaje je Plánováno u pr,ioeňu bdna 202l,. vYdání dalšího Bělušického

2, Místostarosta václav klepal, seznámíl všechny přítomné s firb'Ú' Komerční banky r" án:,it-i,i"riÁ|ri n 10 782586 Kč. 
tanční situací obce, zůstatek na

'n 
ř:!1,J:jT"il,"J.i;"T,',*",,11jillT,il'#ustiv 

ulicis místním názvem,,u Hříště.,, poblíž4, Starosta Bc, Lukáš Baro.h i;;;;riři"*.nru oři"rre o kompletním vymalování KD č.p.'
5' 

|iriip"r§řr'! 
o""' 

",'i"o,u,.roru, n"";;; r;";'r.rd" bybylo možné umístitBaroch, ,";. ,"il'"'ff:'jJ,iJllT".fi!;;i:rť;;l!;*r,"."ff,u,"i;.;..,;,i., 
LukášPodPoru Podobně_jako o",'nu, ,;ř;T. 

,Mělo by ,u;"J"li 
" 

,polek z majoritní části tvořen
BělušÍckými ženami' 

|lulu ou 
'u'uři,ou, r," -lisunrl'rř".,i.u., kulturního života v obci

(např, pořád ání zálezdůao aiu.oui,iiil, akce pro ou'i o"'rorní akce oen země, apoo.).

Adzl Starosta Bc. Lukáš přečetl usnesení čísla 34/2O2O až 45/2O2O

,iil;itrfi,:1§ 
Baroch ;;ň;;'..y'", o,,r.|,inv. ," účast na dnešním zasedánízastupitelstva. 

a pozval všechny přítomné n. orisai'zasedání. v rs:oó uiončil zasedání

Vyvěšeno ane:,,./!},,L4.,. 49 .Lc

Sejmuto dne:

ověřilromáš Říha

podpis.,,...,. Z4a
Starosta Bc. Lukáš Baroch

podp is.,.......=:\ *,/-,/

Jméno, přrjmení

Jméno, přrjmení

I*l.i.....Brrv.,}.

ověřil jaroslav svoboda

dne t4.12.2O2O


