
 
 
 
Z á p i s
 
ze zasedání zastupitelstva Obce Běleč,  konaného 17.února 2005 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Začátek v l9.00 hod.
Přítomni: Josef Bartůněk, Jaroslav Šmíd, Josef Mareš, Pavel Krejčí, Marie Bednářová
Omluveni: Marcel Fiala, Milan Kopecký
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Šmíd, Josef Mareš
Program:
1. Prodej obecních pozemků
2. Zřízení věcného břemene
3. Smlouva o dopravní obslužnosti na r. 2005
4. Dotace na výkon státní správy v roce 2005
5. Dodatek ke smlouvě s Rumpoldem Tábor na r.2005
6.  Schválení  zápisů  o  provedené  inventarizaci  k  31.12.2004  a  provedených  kontrolách  finančním a

kontrolním výborem obce v roce 2004.
7. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2004
8. Schválení příjmů a výdajů obce za leden 2005.
9. Různé
 
 
Zastupitelstvo  bere  na  vědomí  žádost  manželů  Váchových,  Doudlebská  639,  391  43  Ml.Vožice  o
odkoupení obecního pozemku par.číslo 178/2 nad bytovkou v Bělči. Zastupitelstvo s prodejem souhlasí,
záměr prodat pozemek byl zveřejněn v r.2003. Původní zájemce pan František Rychlý z Mladé Vožice od
koupi tohoto pozemku odstoupil.
Hlasování : pro 5 proti 0 zdržel se 0
 
Zastupitelstvo vyhoví žádosti pana K.Vávry, Bzová čp.25 / týkající se úhrady odkupovaného pozemku ve
Bzové/ a umožní mu splátku v průběhu dvou let /rok 2005 a r.2006/.
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0
 
Zastupitelstvo souhlasí se zřízením věcného břemene na pozemku par.č.796,podél parcely č.810, na žádost
pana Václava Jandy, bytem V Zátiší 423/39 147 00 Praha 4.
Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 1
Zastupitelstvo schvaluje příjem dotace na výkon státní správy ve výši 2500,- Kč na r.2005.
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesením č.1/02/2005
zastupitelstvo schvaluje příjem dotace na výkon státní správy ve výši 2500,- Kč.
 
Zastupitelstvo schvaluje dodatek ke smlouvě s Rumpoldem Tábor na rok 2005 (odstraňování komunálního
odpadu) a to zvýšení ročního poplatku za fyzickou osobu na 202,- Kč  a zvýšení ročního poplatku pro
podnikatele na 808,- Kč .
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesením č.2/02/2005
zastupitelstvo schvaluje dodatek ke smlouvě s Rumpoldem Tábor na r.2005.
 
 
 
 
 
 
Strana 2. zápisu z jednání zastupitelstva dne 17.2.2005
 
Zastupitelstvo  schvaluje  smlouvu  uzavřenou  s  Jihočeským krajem o  zajištění  a  financování  základní
dopravní obslužnosti a  soustředění finančních prostředků  na r.2005. Obec podle této smlouvy příspívá
částkou 4.131,- Kč.
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesením č.3/02/2005
zastupitelstvo schvaluje smlouvu uzavřenou s Jihočeským krajem na financování dopravní obslužnosti v
roce 2005.
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Zastupitelstvo schválilo zápis o provedené inventarizaci k 31.12.2004 a zápisy o provedených kontrolách
kontrolním a finančním výborem v roce 2004.
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0
 
Zastupitelstvo projednalo návrh závěrečného účtu obce za rok 2004, který předložila paní Melicharová.
Návrh bude zveřejněn na úřední desce.
 
 
Zastupitelstvo schvaluje příjmy a výdaje obce za leden 2005 dle výkazu Fin 2-12M
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0
 
Zastupitelstvo souhlasí s objednáním l výtisku knihy Táborsko, kterou nabízí Město Chýnov.
Zastupitelstvo souhlasí, aby se obec v letošním roce přihlásila do soutěže „Vesnice roku“.
Zastupitelstvo schválilo úhradu nákladů na zájezd do divadla pro děti /Praha Divadlo Spejbla a Hurvínka/.
Dopravu hradí v plné výši obec, vstupenky dostanou zdarma pouze děti do patnácti let.
 
 
V Bělči dne 17.2.2005
Vyhotovila: Melicharová
Starosta obce: Josef Bartůněk Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Šmíd
Josef Mareš
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