
 
 
Z á p i s
 
z jednání zastupitelstva Obce Běleč, konaného dne 12.dubna 2005 v zasedací místnosti
obecního úřadu. Začátek ve 20.00 hod.
 
Přítomni: Josef Bartůněk, Jaroslav Šmíd, Milan Kopecký, Josef Mareš, Pavel Krejčí, Marcel Fiala
Omluveni: Marie Bednářová
 
Ověřovetelé zápisu: Josef Mareš
Marcel Fiala
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti na Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod parcely č.1635/11 o
výměře 779 m2, ostatní plocha do vlastnictví obce Běleč.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
 
Starosta informoval zastupitelstvo o provedené kontrole hospodaření za r.2004, která se konala dne
4. dubna 2005. Zpráva o provedené kontrole bude zveřejněna na úřední desce.
 
Zastupitelstvo projednalo zahájení prací na opravě kapličky v Bělči. Práce budou prováděny svépomocí.
Nákup materiálu zajistí starosta.
 
Zastupitelstvo schválilo návrh na zápis do kroniky obce za rok 2004, který přednesla Mgr.Mirka Čechová
– kronikářka.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesením č.4/04/2005
zastupitelstvo schválilo zápis do kroniky obce za rok 2004.
 
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na výsadbu zeleně /stromy, keře/ v celkové výši
200 tis. Kč. Žádost byla podána k 31.3.2005 v rámci podprogramu 217115 Podpora obnovy venkova
MMR v roce 2005. Záměrem projektu je vysadit s dětmi javory, břízy a okrasné keře a tím
zlepšit veřejné prostranství v obci. Požadovaná dotace 120 tis.Kč, vlastní prostředky obce 80 tis.Kč.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
 
Usnesením č.5/04/2005
zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na výsadbu zeleně v roce 2005.
 
Zastupitelstvo projednalo zakoupení vybavení pro děti /mladé hasiče/ na hasičskou soutěž,
předpokládaná cena 10000,- Kč.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesením č.6/04/2005
zastupitelstvo schválilo zakoupení výbavy pro mladé hasiče ve výši 10000,- Kč
 
 
Žádost o příspěvek na střelnici ve Bzové v roce 2005, zastupitelstvo zamítlo.
Hlasování: pro 0 proti 3 zdržel se 3
Usnesením č.7/04/2005
zastupitelstvo zamítlo žádost o příspěvek na střelnice ve Bzové v roce 2005.
 
 
 
 
 
 
 
 
Zastupitelstvo schválilo zřízení požární nádrže u bytové jednotky v Bělči čp.43, předpokládané náklady ve
výši 20.000,- Kč, obec tak využije bazén, který získala výhrou u firmy Mountfield.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesením č.8/04/2005
zastupitelstvo schválilo vybudování požární nádrže u bytové jednotky v Bělči.
 
Zastupitelstvo schválilo provedení opravy místní komunikace Běleč – Staniměřice.
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Smlouva bude uzavřena na částku 79105,- Kč s firmou Vialit Soběslav. Stejnou částkou se na opravě této
komunikace bude podílet Agrospol Mladá Vožice.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesením č.9/04/2005
zastupitelstvo schválilo smlouvu s firmou Vialit Soběslav na opravu komunikace.
 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo nákup míchačky, kolečka a drobného nářadí,
které bude používáno při opravách a údržbě obecního majetku.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesením č.10/04/2005
zastupitelstvo schválilo pořízení míchačky a drobného nářadí.
 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet Mikroregionu Venkov na rok 2005. Zveřejněno na úřední
desce - vyvěšeno dne 28.3.2005, sejmuto dne 12.4.2005.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesením č.11/04/2005
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet Mikroregionu Venkov na rok 2005.
 
Zastupitelstvo projednávalo Program obnovy vesnice pro sídlo Bzová a Běleč na r.2006 – 2010 program
bude zpracován podle jednotlivých let.
 
Zastupitelstvo projednávalo návrh na uzavření nové smlouvy týkající se hospodaření v obecních
lesích, která bude uzavřena v roce 2006.
 
V Bělči dne 12. 4. 2005
 
Zapsala: Melicharová
Starosta obce : Josef Bartůněk Ověřovatelé zápisu:
Marcel Fiala
Josef Mareš
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