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Obec Bečice 

Zastupitelstvo obce 

Bečice 391 75 Malšice 

IČO: 00512524 

www.becice.cz 

 

Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti 
rozsahu zveřejněných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů v plném znění. 
 
 

Z Á P I S ze 1. zasedání Zastupitelstva obce Bečice 

Den a místo konání: 3. listopadu 2022 v zasedací místnosti 
obecního úřadu 

 Hodina zahájení: 18:00 hod. 
Počet přítomných členů: 7 

 
 B o d č . 1 Zahájení zasedání zastupitelstva 

 
Zasedání Zastupitelstva obce Bečice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 

18:00 hodin starostou Vladimírem Leštinou (dále jen předsedající). 
 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 odst. 1 
zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. 
 

Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce a na elektronické 
úřední desce Obecního úřadu Bečice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní a 
to od 24 10. do 3. 11. 
2022 (příloha č.1). 

 
Předsedající dále z prezenční listiny (příloha č. 1) přítomných členů zastupitelstva 

konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 
odst. 3 zákona o obcích). 

 
Určení ověřovatelů. Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Olgu Kuklovou a 

Hanku Dvořákovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
 

http://www.becice.cz/
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bečice určuje zapisovatelem Hanu Novákovou Boušovou a ověřovateli 
zápisu Olgu Kuklovou a Hanku Dvořákovou. 

 
Výsledek hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽELI SE 
0 
 USNESENÍ: č.2/22/Z2 bylo schváleno 

 

Předsedající navrhl do tento program zasedání: 
 

 
1. Zahájení 
2. Rozpočtová opatření  
3. Schválení Pasportu komunikací obce Bečice 
4. Projednání žádosti o změnu Územního plánu č. 2 
5. Upravení usnesení z ustanovujícího zasedání č.12/22/Z1 
6. Diskuse  
7. Závěr 

 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání č. 
1/2022 Výsledek hlasování: PRO7 PROTI 0 
ZDRŽEL SE 0 USNESENÍ: č. 2/22/Z2 bylo 
schváleno 

 
 

B o d č .  2 Rozpočtová opatření 
 
Předsedající oznámil, že vzhledem k probíhajícímu předávání úřadu bývalého starosty současnému, 
rozpočtová opatření nejsou prozatím připravená a tento bod se odkládá na další zasedání. 
 

 
B o d č .  3 Schválení Pasportu komunikací obce Bečice 

Předsedající oznámil, že vzhledem k probíhajícímu předávání úřadu bývalého starosty 
současnému nejsou v tuto chvíli připraveny podklady ke schválení pasportu, a tak se tento bod 
odkládá na další zasedání. 
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B o d č .  4 Projednání žádosti o změnu Územního plánu č. 2 
 

 
Předsedající přednesl žádost p. Pacalaje o zahrnutí pozemků 292/3, 293/2 a 293/4 jako pozemků 
stavebních. Náklady na pořízení změny ÚP si bude žadatel hradit sám.  
 
Návrh usnesení: 

1)Zastupitelstvo obce Bečice schvaluje pořízení změny č. 2 Územního plánu Bečice zkráceným 
postupem. Změna č. 2 Územního plánu Bečice bude zahrnovat následující požadavky: - Zahrnutí 
pozemku parc. č. 292/3, 293/2 a 293/4 k.ú. Bečice nad Lužnicí do plochy pro bydlení  
 
2) Zastupitelstvo obce Bečice žádá Ing. arch. Dagmar Buzu o pořízení změny ć. 2 Územního plánu 
Bečice  
 
Výsledek hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 
0  USNESENÍ: č.3 /22/Z2 bylo schváleno 

 
B o d č .  5 Upravení usnesení z ustanovujícího zasedání č.12/22/Z1 
 
Předsedající navrhl upravit usnesení z ustanovujícího zasedání č.12/22/Z1 ohledně odměny 
místostarosty p.Hrubého. Předsedající navrhuje schválení nulové odměny místostarostovi 
p.Hrubému. 

 
Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo schvaluje 0 odměnu. 
 
Výsledek hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 
0 USNESENÍ: č.4 /22/Z2 bylo schváleno 

 
 

B o d č .  6 Diskuze 

Po projednání hlavních bodů se do diskuze vložili hosté schůze (viz příloha), kteří se dotazovali na 
možnosti využívání prostor obecního úřadu k oslavám mimořádných událostí (narození potomka, 
silvestr…). Starosta obce společně se zastupiteli souhlasili s užíváním prostor obecního úřadu 
k předem domluveným akcím se starostou a zastupiteli. 

Bývalý zastupitel p. Kratochvíl se dotazoval ohledně budoucnosti svého smluvně stanoveného 
poměru s obcí. Současný starosta společně s místostarostou odpověděli, že smlouva p. Kratochvíla 
je platná do konce stávajícího kalendářního roku a do té doby bude rozhodnuto, zda bude smlouva 
prodloužena, či nikoliv. 
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Jeden z hostů se dotazoval na stavy financí na obecních účtech. Starosta odpověděl přesné údaje. 

Následně se otevřela diskuze na téma mikulášských balíčků pro děti, adventu v Bečicích, darů 
jubilantům a důchodcům, přičemž se účastnící schůze shodli na následujícím: 

Mikulášské balíčky – zvýšená hodnota z 250kč 300kč/dítě 

Přičemž stávající čertovská parta souhlasila, že děti s balíčky od obce 5.12.2022 opět obejde. 

Dary jubilantům – zvýšeno ze 700kč na 1000Kč 

Dary důchodcům 1x ročně před Vánoci zvýšeno z 500Kč na 1000Kč. 

Zastupitelé se shodli, že advent v Bečicích je příjemná tradice a bude zachována. P.Pacalaj předá 
kontakt na hudebníky p. Leštinovi, který se pokusí zařídit hudební program i na nastávající advent. 

Současný starosta obce p. Leština rámcově představil dotační projekty, na kterých by rád se 
zastupiteli v budoucnu začal pracovat. 

 
 
 
 

 
 
 
B o d č .  6 Závěr 

 

 

Předsedající poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil v 19:15. 
 

Příloha zápisu:   Prezenční listina 

Zápis byl vyhotoven dne 

4.11.2022 

 

 Zapisovatel:  

Ing. Hana Nováková Boušová  v.r. 

Ověřovatelé:  

Hanka Dvořáková v.r. 

Olga Kuklová v.r.  

Starosta obce:  
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Vladimír Leština v.r. 

Způsob zveřejnění: 

webové stránky www.becice.cz 
vyvěšeno na úřední desce: od 6.11.2022 do 
16.12.2022  

http://www.becice.cz/
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