
Zápis č. 5 l 2022 ze zasedá ní
konaného dne L2.t2.2022 v 17:00 hodin

zastupiteIstva obce
v zasedací místnosti oú Bělušice

Přítomni:zastupitelé v počtu 5 a 6 občanů Obce Bělušice viz listina podpisů přítomných. (příloha

zápisu)

Ad1 Zasedání zastupitelstva obce Bělušice zahájil starosta Bc. Lukáš Baroch v 17:3].hodin. Přivítal
všechny přítomné. Konstatoval, že zasedáníbylo svoláno v souladu s ustanovením §93 odst.]- zákona č.

1,28/2OO0S\, o obcích a informace o zasedání byla vyvěšena řádně na úřednídesce obecního úřadu.
Zasedánítedybylosvolánořádněavčasvsouladusustanovením§9la§93zákonaoobcích.Přítomno
5 členů, zastupitelstvo obce Bělušice je usnášeníschopné.

Ad2 Starosta Bc. Lukáš Baroch konstatoval, že byl prověřen a zl<ontrolován zápis susnesením
z minulého zasedá ní zastupitelstva. Nebyly shledány žádné nedostatky.

Ad3Starosta Bc, Lukáš Baroch přednesl, že zapisovatelem pro pořízenízápisu ze zasedánízastupitelstva
je určen Václav Klepal. Dále navrhl Jaroslava Svobodu a Martina Havlíčka jako ověřovatele zápisu
z jednání zastupitelstva obce.
Hlasování 5 pro 0 proti 0 se zdržel
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovateli zápisu Jaroslava Svobodu a Martina 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

uprave ném progra m u zasedá n í zastu pitelstva obce,
Hlasování: 5-0-0
Program schůze:

1. Zahájení

2. Kontrola zápisu z minulé schůze ÚO aělušice

3. Volba zapisovatele a ověřovatele zasedání

4" Schválení programu schůze

5. Schválení návrhu rozpočtu obce Bělušice na rok 2023

6. Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu obce Bělušice2023-2O25

7. Seznámení zastupitelstva s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok2O22



8. Návrh schválení žádosti o finanční příspěvek pro ČRS MO Bělušice na rok 2023

9. Návrh schválení žádosti o finanční příspěvek pro Sokol Bělušice na rok 2023

10. Návrh schválení žádosti o finanční příspěvek pro SDH Bělušice na rok 2023

11. Žádost o odkup cesty k nové \rýstavbě RD na par.č. 1152

L2. ČEZ- smlouva o smlouvě budoucí- el. připojení,,Na Dolejšek"

13. Nájemní smlouva na prodejnu

14. Žádost MŠ Krakovany o finanční příspěvek

15. Žádost ekocentra Huslík o finanční příspěvek

16. Zrušení částky 500Kč za pronájem hospody

17. Návrh schválení dodatku č.1 a Příloha č.1 pro rok 2023 se spo!. SOP Přelouč - odpady

18. Návrh schválení výběrového řízení k TDl, BOZP a manažera při realizaci stavby Bělušice -
vodovod, kana!izace vč.ČOV

19. Diskuze

20.Závěr

Ad5 Starosta Bc. Lukáš Baroch seznámilvšechny přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2023. Rozpočet
vychází z rozpočtového výhledu na roky 2O22až 2024. Uvedl, že rozpočet na rok 2023 je schodkový a

schodek je plánován pokrýt z hospodaření let 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 rok 2023.

Hlasování:5-0-0
Přijato usnesení Č.34l2O22 Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje rozpočet na rok 2023 jako

schodkový. Schodek bude kryt z hospodaření předchozích let. Závaznými ukazatelijsou paragrafy,

Usnesení č. 34 bylo schváleno

Ad6 Starosta Bc. Lukáš Baroch seznámil všechny přítomné s návrhem rozpočtového výhledu na roky
2023až2025.Rozpočtovývýhled vycházíz reality roku2022a známých skutečnostía 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 anidotaz nechal
hlasovat o rozpočtovém výhledu na roky 2023 až2025.

Hlasování:5-0-0
Přijato usnesení Č.35l2O22: Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje rozpočtový výhled na roky 2O23

až2025 dle vyvěšeného návrhu.

Usnesení č.35 bylo schváIeno

Ad7 Starosta Bc. Lukáš Baroch seznámil všechny přítomné s výsledkem dílčího přezkoumání
hospodařeníobce za rok2022. Konstatoval, že výsledek dílčího přezkoumáníje opět v pořádku a nebyly
zjištěny žádné závažné nedostatky nebo neshody - dílčí výsledek byl předložen jak občanům, tak
zastupitelům. Zastupitelé berou výsledek dílčí kontroly hospodaření obce Bělušice za rol< 2022 na

vědomí, Následně starosta Bc. Lukáš Baroch požádalvšechny přítomné, jestli majínějaký dotaz nebo



připomínku kvýsledku dílčího auditu. Je|ikož, nebyla žádná připomínka ani dotaz přistoupil kdalšímu
bodu programu.

Ad8 Starosta Bc, Lukáš Baroch přednesl žádost na příspěvek pro MO ČRS aě|ušice pro rok 2023.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 zmínilčástky a jednotlivé položky z žádosti. Starosta navrhl30tis
Kč na činnost a dále v průběhu roku na uspořádané akce dle doložených dokladů. 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:5-0-0
Přijato usnesení Č.36l2O22Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje příspěvek Mo ČRS Bělušice na rok

2023ve výši 30tis Kč na činnost a dále v průběhu roku na uspořádané akce dle doložených dokladů.

Usnesení č, 36 bylo schváleno

Ad9 Starosta Bc. Lukáš Baroch požádal místostarostu Václava Klepala, aby seznámil přítomné občany
s žádostío podporu spolkových akcíTJ Sokola Bělušice z.s.viz přiložený plán na rol<2023. 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 zmínilzměnyv žádostioprotipředchozím rokům. Starosta navrhl
30tis Kč na činnost plus 15tis na mládež a dále vprůběhu roku na uspořádané akce dle doložených
dokladů. Následně starosta Bc. Lukáš Baroch požádal všechny přítomné, jestli majínějaký dotaz nebo
připomínku k této žádosti. Jelikož nebyla žádná připomínka ani dotaz nechal hlasovat o této žádosti.

Hlasování:5-0-0

Přijato usnesení Č.37/2O22: Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje příspěvek pro TJ Sol<ol Bělušice
na rok 2023 30tis Kč na činnost plus 15tis na mládež a dále v průběhu roku na uspořádané akce dle

doložených dokladů. dle přiložené žádosti.

Usnesení č, 37 bylo schváleno

Ad10 Starosta Bc. Lukáš Baroch přednesl žádost na příspěvek pro SDH Bělušice pro rok 2023, 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 zmínilčástky a jednotlivé položky z žádosti. Starosta navrhl 30tis
Kč na činnost a dále v průběhu roku na uspořádané akce dle doložených dokladů. Následně starosta
Bc, Lukáš Baroch požádal všechny přítomné, jestli mají nějaký dotaz nebo připomínku l<této žádosti.
Jelikož nebyla žádná připomínka anidotaz nechal hlasovat o této žádosti.

Hlasování:5-0-0

Přijato usnesení Č.38/2022 Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje příspěvek SDH Bělušice na rok
2023ve výši3Otis Kč na činnost a dále v průběhu roku na uspořádané akce dle doložených dokladů.
Usnesení č. 3B bylo schváleno

Adll Starosta Bc. Lukáš Baroch přednesl žádost o odkup cesty k nové výstavbě RD na par.č. J.152,

která byla doručena na OÚ Bělušice již více než před 10 dny a že zastupitelé ji měly k dispozici
k prostudování. Dle dohody zastupitelů navrhl cestu ponechat ve vlastnictví obce a nechat jako
veřejnou cestu, Se stavebníkem bude dohodnuto, aby dbal její údržby a po dokončení stavby domu ji
uvedl do původního stavu.

Hlasování:5-0-0



Přijato usnesení č.39l2O22 Zastupitelstvo obce Bělušice neschvaluje prodej cesty a schvaluje

ponechat ji ve vlastnictví obce a nechat jako veřejnou cestu,

Usnesení č. 39 nebylo schváleno

Ad12 Starosta Bc. Lukáš Baroch informoval ohledně smlouvy s ČrZ - smlouva o smlouvě budoucí- el.

připojení ,,Na Dolejšek", l<de vznikají nové parcely pro domy. Navrhl podepsat smlouva o smlouvě

budoucí se spol ČEZ o zřízenívěcného břemene a dohodu o umístěnístavby (pozemky par.č.1"12611,,

2048, 1247l].3 a 1_089/].6 vk.ú. Bělušice). Následně starosta Bc. Lukáš Baroch požádal všechny
přítomné, jestli mají nějaký dotaz nebo připomínku ktéto smlouvě. Jelikož nebyla žádná připomínka

ani dotaz nechal hlasovat o této smlouvě.

Hlasování:5-0-0

Přijato usnesení č.4O|2OZ2 Zastupitelstvo obce Bělušice pověřuje starostu Bc. Lukáše Barocha

k podpisu smlouvy s ČrZ - smlouva o smlouvě budoucí- el, připojení ,,Na Dolejšek" o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístěnístavby (pozemky par.č.1,1,26/t,2048,1247l1,3 a1,089/1,6 v k.ú. Bělušice

Usnesení č.40 bylo schváleno

Hlasování:5-0-0

Ad13 Starosta Bc. Lukáš Baroch informoval o ukončenísmlouvy na pronájem prodejny se stávajícím

provozovatelem ze strany provozovatele a informoval o dohodě s novým nájemcem za stejných
podmínek. Vzhledem ktomu, že primárním zájmem obce je zachovat chod prodejny a nikdo jiný než

nový nájemce - V. Tvrdíková neprojevil zájem, navrhl podepsat nájemnísmlouvu s novým nájemcem

za stejných podmínek jako byla smlouva doposud, tedy bezplatně na období od 1".I.2023 do

31,.I2,2023. Následně starosta Bc. Lukáš Baroch požádal všechny přítomné, jestli mají nějaký dotaz
nebo připomínku ktéto smlouvě. Jelikož nebyla žádná připomínka ani dotaz nechal hlasovat o této
smlouvě - pronájem prostoru k budově prodejny.

Hlasování:5-0-0

Přijato usnesení Č.4Ll2O22 Zastupitelstvo obce Bělušice pověřuje starostu Bc. Lukáše Barocha

k podpisu nájemnísmlouvy prodejny s novým nájemcem za stejných podmínek.

Usnesení č.41 bylo schváleno

Ad14 Starosta Bc. Lukáš Baroch přednesl žádost na příspěvek pro MŠ a ZŠ Krakovany. lnformoval, že

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

prostudování. MŠ navštěvuje 7 dětíz Bělušic a ZŠ g děti. Tak jako tomu bylo v minulých letech, starosta
navrhl příspěvek 1.00O,-Kč na jedno dítě navštěvující MŠ, tedy 7.000,-Kč. obec nepřispívá a ani
v minulosti nepřispívala na zál<ladní školy, pouze na mateřské školy. Následně starosta Bc. Lukáš

Baroch požádal všechny přítomné, jestli mají nějaký dotaz nebo připomínku ktéto žádosti. Jelikož
nebyla žádná připomínka ani dotaz nechal hlasovat o této žádosti.

Hlasování:5-0-0

Přijato usnesení Č.42I2O22 Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro MŠ Krakovany 7.000,-Kč.

Usnesení č. 42 by|o schváleno

Ad15 Starosta Bc. Lukáš Baroch přednesl žádost na příspěvek pro ekocentrum Huslík. lnformoval, že

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

prostudování. Navrhl příspěvek 2.000,-Kč. Následně starosta Bc, Lukáš Baroch požádal všechny



přítomné, jestli majínějaký dotaz nebo připomínku k této žádosti. Jelikož nebyla žádná připomínka ani

dotaz nechal hlasovat o této žádosti.

Hlasování:5-0-0

Přijato usnesení č.43l2O2Z Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro ekocentrum Huslíl< 2.000,-

Kč,

Usnesení č.43 bylo schváleno

Ad16 Starosta Bc. Lukáš Baroch informoval, že na návrh zastupitelŮ bude od 1,,1,.2023 Částka za

pronájem hospody snížena z SOOKč měsíčně na 0Kč. Následně starosta Bc. Lukáš Baroch požádal

všechny přítomné, jestli mají nějaký dotaz nebo připomínku k návrhu, Jelikož nebyla žádná připomínka

ani dotaz nechal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování:5-0-0

Přijato usnesení č.44/2O2Z Zastupitelstvo obce schvaluje návrh, že od 1-.1,.2023 částka za pronájem

hospody snížena z 50OKč měsíčně na 0Kč.

Usnesení č, 44 bylo schváleno

Ad 17 Starosta Bc. Lukáš Baroch informoval o nárůstu cen za odpad a jeho třídění, spol, SOP Přelouč

byl obci představen návrh dodatku č.1, a Příloha č.1 pro rok2023 se spol. SOP Přelouč ke smlouvě č.

1,/2002, starosta navrhl podpis této smlouvy vedoucík zajištěnísvozu odpadu pro rok 2023.1přesto,

že se jedná o skokový růst cen zastupitelstvo ponechává poplatky za odpady v roce 2023 na stejné

částce. Následně starosta Bc. Lukáš Baroch požádal všechny přítomné, jestli mají nějaký dotaz nebo

připomínku k návrhu. Jelikož nebyla žádná připomínka anidotaz nechal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování:5-0-0

Přijato usnesení č.45l2O22 Zastupitelstvo obce schvaluje pověřenístarosty obce k podpisu

dodatku č,I/2023 smlouvy z2002 se spol. SOP Přelouč.

Usnesení č.45 bylo schváIeno

Ad].8 Starosta obce Bc. Lukáš Baroch představil návrh schválení výběrového řízení k TDl, BOZP a

manažera při realizaci stavby Bělušice - vodovod, kanalizace vč.ČOV, které na základě podaných

přihlášek vybrala hodnotící komise a to na základě nejnižší podané nabídky spol. VlS spol s.r.o. s

částkou 1.B50.000,-Kč bez DPH.

Hlasování:5-0-0

Přijato usnesení č.4612022 Zastupitelstvo obce schvaluje jal<o vítěze výběrového řízení k TDl,

BOZPamanažerapři realizacistavbyBělušice-vodovod,kanalizace vč.ČOVspol.VlSspol.s.r.o.s
částkou 1.B50.000,-Kč bez DPH.

Usnesení č.46 bylo schváleno



1,.

Ad19 Starosta Bc. Lukáš Baroch zahájil diskusi,

Místostarosta Václav Klepal seznámilvšechny přítomné s aktuálnífinančnísituacíobce, zůstatek
na b.ú. Komerční banky ke dni 12.12.2022je 10.119.425,- Kč. Na účtu u Črua;e 3.g27.7g8,- Kč

a na účtu u Raifaisenbank je cca 780.000,-Kč

- Starosta Bc. Lukáš Baroch informoval, že vydání dalšího obecního zpravodaje je plánováno
v průběhu ledna,

Starosta Bc, Lukáš Baroch poděkoval všem spolkům a pořadatelům akcí za odvedenou práci a

činnost v roce 2022 a těší se na spolupráci v roce 2023

Vystoupil Václav Klepal st. s návrhem, že by bylo dobré v budoucnu provést větší rel<onstrukci
kapliČky. Odpověděl starosta Bc. Lukáš Baroch, že v příštích letech je v plánu a čeká se na vypsání
dotačního titulu.

Ad18 Starosta Bc. Lukáš Baroch poděkoval všem přítomným za účast na dnešním zasedání
zastupitelstva obce a pozval všechny přítomné na příští zasedání. V 17:29 ukončil zasedání
zastu pitelstva.

Ověřil Martin Havlíček

2.

3.

4.

voapi,.fu2.

Starosta Bc. Lukáš Baroch-) /\
podpis,....=Jj:ý'

l

ověřil Ja roslav svoboda


