
Z á p i s
 
 
z jednání zastupitelstva Obce Běleč konaného dne 29. června 2005 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Začátek ve 20.00 hod.
Přítomni: Josef Bartůněk, Jaroslav Šmíd, Josef Mareš, Marie Bednářová, Marcel Fiala, Pavel Krejčí
Milan Kopecký
Ověřovatelé zápisu: Mareš Josef
Bednářová Marie
 
 
Program:
1. Schválení přijaté dotace a rozpočtové změny - Přístavba hasičské zbrojnice
2. Dohoda mezi Obcí Běleč a Městem Mladá Vožice /Projekt cyklotrasy a naučné stezky/
3. Dohoda mezi Obcí Běleč a Městem Mladá Vožice /zajištění sběru a třídění plastových obalů/
4. Příspěvek na opravu hřbitovní zdi v Šebířově
5. Zpráva o provedené kontrole – čerpání dotace v roce 2002
 
 
 
l. Obec obdržela dotaci ve výši 180 tis.Kč na dokončení akce „Přístavba hasičské zbrojnice v Bělči
v roce 2005. Zastupitelstvo souhlasí s přijatou dotací a se související rozpočtovou změnou /dle
přílohy Rozpočtové opatření č.2/2005 k 30.6.2005/.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
 
Usnesením č.18/06/2005
zastupitelstvo schvaluje příjem dotace a související rozpočtové změny ve výši 180 tis.Kč na dokončení
akce „Přístavba hasičské zbrojnice v Bělči“ v roce 2005.
 
2.  Zastupitelstvo projednalo a  schválilo  dohodu mezi Obcí Běleč  a  Městem Mladá  Vožice  týkající se
realizace akce „Projekt cyklotrasy a naučné stezky v okolí hradu Šelmberka“ na základě příslibu dotace v
rámci programu obnovy venkova v r.2005. Dotace je přislíbena ve výši 280 tis. Kč
Celková cena díla činí 400 tisíc korun. Podle této dohody se zavazuje obec uhradit na základě vystavené
faktury podíl z nákladů na realizaci akce částku ve výši 5.620,- Kč.
Hlasování: pro 6 proti 1 zdržel se 0
 
Usnesením č.19/06/2005
zastupitelstvo schvaluje výše uvedenou dohodu na realizaci akce „Projekt cyklotrasy a naučné stazky v
okolí hradu Šelmberk“ a uhrazení podílu z nákladů na realizaci akce ve výši 5.620,- Kč.
 
3. Zastupitelstvo projednalo a schválilo dohodu o partnerství k projektu: „Zlepšení podmínek pro zajištění
sběru a třídění odpadních plastových obalů na Mladovožicku“, uzavřenou s Městem Mladá Vožice, které
je  realizátor  projektu.  Obec  Běleč  podle  této  dohody  se  zavazuje  sbírat  odpadní plastové  obaly  dle
požadavku realizátora.  Realizátor  zajistí svoz odpadních plastových obalů,  jejich roztřídění a  odvoz k
dalšímu využití na své náklady.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
 
Usnesením č.20/06/2005
zastupitelstvo schvaluje dohodu o partnerství k projektu: „Zlepšení podmínek pro zajištění sběru a třídění
odpadních plastových obalů na Mladovožicku“.
 
 
 
4.  Obec obdržela  žádost  od Obce Šebířov o příspěvek na  opravu hřbitovní zdi v Šebířově.  Opravu v
letošním roce  zajišťuje  Obec  Šebířov  a  žádá  okolní  obce,  které  pohřbívají  na  hřbitov  v  Šebířově  o
příspěvek  podle  počtu  hrobových  míst.  Pro  naši  obec  to  představuje  částku  110  tis.Kč.  Členové
zastupitelstva navrhují, aby příspěvek byl zařazen do rozpočtu příštího roku.
 
5.  Starosta  obce  informoval  zastupitelstvo  o  kontrole,  kterou  provedl  Finanční  úřad  v  Táboře,  dne
9.5.2005 na obecním úřadě v Bělči. Kontrola prověřovala čerpání dotace ve výši 90 tis.Kč v roce 2002 na
akci Rekonstrukce místní komunikace /průtah Bzovou/. Výsledek kontroly podle zápisu:
Kontrolou nebyly zjištěny skutečnosti rozhodné pro stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové
kázně.
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V Bělči dne 29.6.2005
Zapsala: Melicharová
 
Starosta obce: Josef Bartůněk Ověřovatelé zápisu:
Marie Bednářová
 
Josef Mareš
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