
Z á p i s
ze zasedání zastupitelstva Obce Běleč, konaného dne 12.července 2005 v zasedací místnosti obecního
úřadu. Začátek ve 20.00 hod.
 
Přítomni: Josef Bartůněk, Jaroslav Šmíd, Josef Mareš, Marie Bednářová, Marcel Fiala, Pavel Krejčí
Omluven: Milan Kopecký
 
Ověřovatel zápisu: Pavel Krejčí
Josef Mareš
 
Program jednání:
1. Zpráva o hospodaření obce k 30.6.2005
2. Zpráva kontrolního a finančního výboru
3. Návrhy na zařazení akcí do rozpočtu 2006 a 2007-8
4. Opětovné projednání a doplnění zápisu o schválení závěrečného účtu za r.2004
5. Pronájem obecního pozemku společnosti T-Mobille
6. Schválení vnitřní směrnice pro vedení účetnictví a zabezpečení finanční kontroly.
 
1.
Zprávu o hospodaření obce k 30.6.2005 podala M.Melicharová, dle výkazu Fin 2-12 M činí příjmy 692
tis.Kč, výdaje 794 tis.Kč.
Zastupitelstvo schvaluje příjmy a výdaje k 30.6.2005.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
 
2.
Zprávu kontrolního výboru přednesl předseda Josef Mareš /příloha/.
Zprávu finančního výboru přednesla předsedkyně Marie Bednářová /příloha/.
Zastupitelstvo bere předložené zprávy o činnosti na vědomí.
 
3.
Do rozpočtu příštích let byly navrhovány tyto akce:

- oplocení a úprava fotbalového hřiště v Bělči
- zakoupení laviček na veřejná prostranství pro Běleč,Bzovou a Elbančice
- odbahnění rybníka v Bělči
- oprava obecního úřadu – výměna oken
- oprava staré hasičárny v Bělči
- plot u hřiště ve Bzové
- přeložení el.vedení do země /od čekárny ve Bzové ke vsi/
- výsadba zeleně /ochranné pásmo proti vodě/ nad novými parcelami ve Bzové
- výsadba keřů a stromů /odhlučnění střelnice ve Bzové/
- opravy místních komunikací
- příspěvek na opravu hřbitovní zdi v Šebířově
- výkup pozemků pro možnou výstavbu obecních rodinných domků
- oprava chodníků v Bělči
- zakoupení počítačového programu na evidenci nemovitostí
- odvod povrchových vod za Melicharovi směrem k Procházkovi a Svatkovi čp.6 /otevřená
- stoka až k místní komunikaci přes louku za Svatkem čp.6/

Zastupitelstvo ukládá starostovi, aby na jednání zastupitelstva nejpozději do 30.9. 2005 předložil
předběžné rozpočtové náklady na výše uvedené akce.
 
 
 
 
4.
Zastupitelstvo opětovně projednalo bod jednání z 23.5.2005 o schválení závěrečného účtu obce za rok
2004. Zastupitelstvo doplňuje znění usnesení č.14/05/2005 takto: Zastupitelstvo schvaluje závěrečný
účet obce za rok 2004 s výhradou.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
 
Usnesením č. 21/07/2005
zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce za rok 2004 s výhradou.
 
5.
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Starosta informoval zastupitelstvo o dalším jednání k pronájmu obecního pozemku společnosti
T-Mobille. V současné době se připravuje smlouva o smlouvě budoucí.
 
6. Zastupitelstvo projednalo a schválilo směrnice pro vedení účetnictví dle jednotlivých oddílů:
1. Vnitřní směrnice č.l - Oběh účetních dokladů
2. Vnitřní směrnice č.2 - Směrnice o účetnictví
3. Vnitřní směrnice č.3 - Účtování a oceňování dlouhodobého majetku
4. Vnitřní směrnice č.4 - Směrnice pro zabezpečení zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
 
Usnesením č.22/07/2005
zastupitelstvo schvaluje „Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví a zabezpečení zákona č.320/2001 o
finanční kontrole“.
 
 
V Bělči dne 12.7.2005
 
Vyhotovila: Melicharová
 
Starosta obce: Josef Bartůněk Ověřovatelé zápisu:
 
Pavel Krejčí
 
Josef Mareš
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