
Zápis č.5l2O2L ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 15.12.2O2Lv17:30 hodin vzasedací místnosti OÚ Bětušice

Přítomni: zastupitelé v počtu 4 a 9 občanů Obce Bělušice viz lisťna podpisů přítomných. (příloha
zápisu)

Adl Zasedánízastupitelstva obce Bělušice zahájil starosta Bc. Lukáš Baroch v 17:31hodin. Přivítal
všechny přítomné. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno v souladu s ustanovením §93 odst.1 zákona
č. L28/2O00Sb, o obcích a informace o zasedání byla vyvěšena řádně na úřednídesce obecního úřadu.
Zasedánítedy bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § gr a § 93 zákona o obcích.
Přítomni 4 členy, zastupitelstvo obce Bělušice je usnášeníschopné. Omluven Martin Havlíček a Tomáš
Řina.

Ad2 Starosta Bc. Lukáš Baroch konstatoval, že byl prověřen a zkontrolován zápis s usnesením
z min u|ého zasedá n í zastu pitelstva. Nebyly sh ledá ny žádné nedostatky.

Ad3 Starosta Bc. Lukáš Baroch přednesl, že zapisovatelem pro pořízenízápisu ze zasedání
zastupitelstva je určen Václav Klepal. Dále navrhl Jaroslava Svobodu a Martina Pánka jako ověřovatele
zápisu z jednání zastupitelstva obce.
Hlasování 4 pro 0 proti 0 se zdržel
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovateli zápisu Jaroslava Svobodu a Martina Pánka

Ad4 Starosta Bc. Lukáš Baroch seznámilvšechny 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
h lasovat o u praveném progra m u zasedá n í zastu pitelstva obce.
Hlasování:4-0-0
Program schůze:

Program schůze:
1.Zahájení
2. Kontrola zápisu z minulé schůze ÚO gělušice

3. Volba zapisovatele a ověřovatele zasedání
4. Schválení programu schůze
5. Schválení návrhu rozpočtu obce Bělušice na rok2022
6. Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu obce Bělušice 2022-2024
7. Návrh schválení žádosť o finanční příspěvek pro čRs Mo Bělušice na rok2022
8. Návrh schválenížádosť o finanční příspěvek pro Sokol Bělušice na rok2022



9. Návrh schválenížádosť o finanční příspěvek pro SDH Bělušice na rok2O22

10. Návrh schvá|ení žádosti o finanční podporu Zdeňka Červíka - turnaj v šipkách

11. Pověření starosty k podpisu Smlouvy o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní
obslužnosť s lnteg. dopravou s Středočeského kraje

12. Pověření starosty obce k podpisu uzavření věcného břemene - zřízení distribuční soustavy, el.

přípojka (par. č. 202tlLkL040/4 v k.ú. Bělušice)
13, Pověření starosty obce k podpisu uzavření věcného břemene - zlizení distribuční soustavy, el.

přípojka (par. č. 202Ll7kLO46l5 v k.ú. Bělušice)
14. Pověření starosty obce k podpisu uzavření věcného břemene - zřízeni distribuční soustavy, el.
přípojka (par. č. 202UL k 1001v k.ú. Bělušice)
15. Návrh termínů veřejných schůzí OÚ gělušice na první polovinu roku 2022
16. lnformace o výsledku krajského dílčího přezkoumání hospodařeníobce za rok2O2L
17. Diskuze
L8.Závěr

Ad5 Starosta Bc. Lukáš Baroch seznámil všechny přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2022. RozpoČet

vychází z rozpočtového výhledu na roky 2O20až 2023. Uvedl, že rozpočet na rok 2022je schodkový a

schodek je plánován pokrýt z hospodařenílet minulých. Následně starosta Bc. Lukáš Baroch poŽádal

všechny přítomné, jestli mají nějaký dotaz nebo připomínku k navrhovanému rozpočtu. Jelikož nebyla

žádná připomínka ani dotaz nechal hlasovat o rozpočtu na rok2022.

Hlasování:4-0-0
Přijato usnesení č.191202í- Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje rozpočet na rok 2022 jako

schodkový. Schodek bude kryt z hospodaření předchozích let. Závaznými ukazateli jsou paragrafy.

Ad6 Starosta Bc. Lukáš Baroch seznámil všechny přítomné s návrhem rozpočtového výhledu na roky

2022 až2024. Rozpočtový výhled vychází z reality roku 2021 a známých skutečnosť a plánŮ na

zmíněné roky. Následně starosta Bc. Lukáš Baroch požádal všechny přítomné, jestli mají nějaký dotaz
nebo připomínku k navrhovanému rozpočtovému výhledu. Jelikož nebyla žádná připomínka ani dotaz
nechal hlasovat o rozpočtovém výhledu na roky 2022až2024,

Hlasování:4-0-0
Přijato usnesení č.2Ol2O2l,: Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje rozpočtový výhled na roky 2022
až2024 dle vyvěšeného návrhu.

Ad7 Adlo Starosta Bc. Lukáš Baroch přednesl žádost na příspěvek pro MO ČnS gělušice pro rok2022.
Dále informoval, že žádost byla doručena na OÚ Bělušice již více než před 10 dny a že zastupitelé ji

měly k dispozici k prostudování. Následně zmínil částky a jednotlivé položky z žádosť. Následně
starosta Bc. Lukáš Baroch požádal všechny přítomné, jestli mají nějaký dotaz nebo připomínku k této
žádosti. Jelikož nebyla žádná připomínka ani dotaz nechal hlasovat o této žádosti.

Hlasování:4-0-0
Přljato usnesení ě.zýzozl.Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje příspěvek MO ČRS Bělušice na rok

2O22 dle přiložené žádosť.

Ad8 Starosta Bc. Lukáš Baroch požádal místostarostu Václava Klepala, aby seznámil přítomné občany
s žádostí o podporu spolkových akcí TJ Sokola Bělušice z.s. viz přiložený plán na rok2022. Václav
Klepal informoval, že žádost byla doručena na OÚ Bělušice již více než před 10 dny a že zastupitelé ji

měly k dispozici k prostudování. Následně zmínil změny v žádosť oproti předchozím rokům. Následně



starosta Bc. Lukáš Baroch požádal všechny přítomné, jestli mají nějaký dotaz nebo připomínku k této

žádosti. Jelikož nebyla žádná připomínka ani dotaz nechal hlasovat o této Žádosti.

Hlasování:4-0-0
Přijato usnesení č.22l2D2l: Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje příspěvek pro TJ Sokol Bělušice na

rok2022 dle přiložené žádosť.

Ad9 Starosta Bc. Lukáš Baroch přednesl žádost na příspěvek pro SDH Bělušice pro rok 2022. Dále

informoval, že žádost byla doručena na OÚ Bělušice již více než před 10 dny a že zastupitelé ji měly

k dispozici k prostudování. Následně zmínil částky a jednotlivé položky z žádosť. Následně starosta

Bc. Lukáš Baroch požádal všechny přítomné, jestli mají nějaký dotaz nebo připomínku k této žádosť.

Jelikož nebyla žádná připomínka ani dotaz nechal hlasovat o této žádosti.

Hlasování:4-0-0
Přijato usnesení é.23l2O2O Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje příspěvek SDH Bělušice na rok
2O22 dle přiložené žádosť.

AdlOStarosta Bc. Lukáš Baroch předneslžádost příspěvku na šipkovýturnaj 2021(pořádáZ.Červík),
Dále informoval, že žádost byla doručena na OÚ Bělušice již více než před 10 dny a že zastupitelé ji

měly k dispozici k prostudování. Následně zmínil částku. jedná se o 2000kč jako příspěvek na ceny na

šipkový turnaj. Turnaj proběhne dle aktuálních covid opatření na konci letošního roku, nebo v první
polovině roku 2022. Následně starosta Bc, Lukáš Baroch požádal všechny přítomné, jestli mají nějaký

dotaz nebo připomínku k této žádosti. Jelikož nebyla žádná připomínka ani dotaz nechal hlasovat o

této žádosti.

Hlasování:4-0-0
Přiiato usnesení č,24l2O2Oz Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje finančnípříspěvek na Šipkový
turnaj pro Zdeňka Červíka 2 OOOKč

Ad11 Starosta Bc. Lukáš Baroch seznámil všechny přítomné s návrhem o spolupráci při zajišťovánía
spolufinancování dopravní obslužnosti s lnteg. dopravou s Středočeského kraje. Upřesnil částky, které

bude obec přispívat. Následně starosta Bc. Lukáš Baroch požádal všechny přítomné, jestli mají nějaký

dotaz nebo připomínku k této smlouvě. Jelikož, nebyla žádná připomínka ani dotaz nechal hlasovat
pověření k podepsání smlouvy.

Hlasování:4-0-0

Přijato usnesení č.25l2O2Lz Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje pověření pro Starostu Bc. Lukáše

Barocha k podpisu Smlouvy o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosť s
lnteg. dopravou s Středočeského kraje

Ad12 Starosta Bc, Lukáš Baroch seznámil všechny přítomné s návrhem o Pověření k podpisu uzavření
věcného břemene -zřízení distribuční soustavy, el. přípojka (par. č. 2O2L/LkLOAO/4 v k.ú. Bělušice)
Následně starosta Bc. Lukáš Baroch požádal všechny přítomné, jestli mají nějaký dotaz nebo
připomínku k této smlouvě. Jelikož, nebyla žádná připomínka ani dotaz nechal hlasovat pověření

k podepsání smlouvy.

Hlasování:4-0-0

Přijato usnesení č.26l2O2Lz Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje pověření pro Starostu Bc. Lukáše
Barocha k podpisu smlouvy o uzavření věcného břemene - zřízení distribuční soustavy, el. přípojka
(par. č. 2027/7kLO4O/4v k.ú. Bělušice)



Ad13 Starosta Bc. Lukáš Baroch seznámil všechny přítomné s návrhem o pověření k podpisu uzavření

věcného břemene -zřízení distribučnísoustavy, el, přípojka (par.č. 202Ut k 1045/5 v k.ú. Bělušice)

Následně starosta Bc. Lukáš Baroch požádal všechny přítomné, jestli mají nějaký dotaz nebo
připomínku k této smlouvě. Jelikož, nebyla žádná připomínka ani dotaz nechal hlasovat pověření

k podepsánísmlouvy.

Hlasování:4-0-0

Přijato usnesení č.27|2O2l: Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje pověření pro Starostu Bc, Lukáše
Barocha k podpisu smlouvy o uzavření věcného břemene - zřízení distribuční soustavy, el. přípojka
(par.č. 2O2Ll L k 7046/5 v k.ú. Bělušice)

Ad14 Starosta Bc. Lukáš Baroch seznámil všechny přítomné s návrhem o pověření k podpisu uzavření
věcného břemene -zřízení distribuční soustavy, el. přípojka (par. č. 2O2LlL k 1001v k.ú. Bělušice)
Následně starosta Bc. Lukáš Baroch požádal všechny přítomné, jestli mají nějaký dotaz nebo
připomínku k této smlouvě. Jelikož, nebyla žádná připomínka ani dotaz nechal hlasovat pověření
k podepsánísmlouvy.

Hlasování:4-0-0

Přijato usnesení ě.28!2il2írz Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje pověření pro Starostu Bc. Lukáše
Barocha k podpisu smlouvy o uzavření věcného břemene - zřízení distribuční soustavy, el. přípojka
(par. č. 2O2L/L k 100].v k.ú. Bělušice)

Ad15 Starosta Bc. Lukáš Baroch seznámilvšechny přítomné s návrhem termínu příšťho veřejného
zasedání zastupitelstva na 7.3.2021, nebo dle aktuální potřeby.

Ad16 Starosta Bc. Lukáš Baroch seznámil všechny přítomné s výsledky krajského dílčího přezkoumání
hospodařeníobce za rok 202t,který proběhl t.L2.2o27 na oÚ Bělušice. Konstatoval, že při dílčím
přezkoumání hospodaření obce za rok 202L, nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Ad17 Starosta Bc. Lukáš Baroch zahájil diskusi.

7. Starosta Bc. Lukáš Baroch informoval všechny přítomné, že vydánídalšího Bělušického
zpravodaje je plánováno v prťrběhu ledna2022,

2, MÍstostarosta Václav Klepal seznámil všechny přítomné s aktuální finančnísituací obce, zůstatek
na b.ú. Komerční banky ke dni L4.t2.2O2Lje 10 342 876 Kč.

3. Starosta Bc. Lukáš Baroch informoval všechny přítomné, o aktuálnísituaci ohledně výstavby
vodovodního řadu a kanalizace.

4. Starosta Bc. Lukáš Baroch informovalvšechny přítomné o aktuá|ním stavu akce nová střecha na
KD č.p.1

5. Starosta Bc. Lukáš Baroch poděkoval všem bělušickým spolkům a Renatě Čápová a Haně
Táborové za uspořádané akce v roce2O2L.

6. Václav Klepal st. zmínil, že by bylo dobré vyměnit skla u dveříkapličky.



7. Dle § 93 odst. 3 zákona o obcích vystoupil na zastupitelstvu senátor za obvod Kolín Mgr. Pavel

Kárník. Požádal o vyslechnutí stanoviska zastupitelů k plánované štěrkopískovně Týnec n/L -
Konárovice. Dále informoval o možnosti pomoci z jeho strany při řešení případných problémŮ

obce.

Starosta Bc. Lukáš Baroch poděkoval panu senátorovi za přínosnou účast na dneŠním
zastupitelstvu a zmínil, že si velice vážíme jeho návštěvy a nabídnuté pomoci.

Ad18 Starosta Bc. Lukáš Baroch poděkoval všem přítomným za účast na dnešním zasedání
zastupitelstva obce a pozval všechny přítomné na příšť zasedání. V 18:14 ukončil zasedání
zastupitelstva.

ZapsalVáclav ověřil Martin pánek
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Starosta Bc. Lukáš Baroch
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Podpis....Jď

ověřil Jaroslav svobod


