
 
 
Z Á P I S
 
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 23.srpna 2005
 
Místo konání: Zasedací místnost obecního úřadu v Bělči
Začátek: 20.00 hod.
Zasedání řídil: Josef Bartůněk, starosta obce
Přítomni: Josef Bartůněk, Jaroslav Šmíd, Josef Mareš, Marie Bednářová, Marcel Fiala, Pavel
Krejčí
Omluven: Milan Kopecký.
Zapisovatel: Marie Melicharová
Ověřovatelé zápisu: Josef Mareš, Marie Bednářová
 
Starota obce pan Josef Bartůněk zahájil jednání, přivítal přítomné na jednání a konstatoval, že je přítomno
6 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Omluven je: Milan Kopecký
 
Návrh programu:
1. Návrh akcí na zařazení do žádostí o dotace na rok 2006
2. Příspěvek na veřejnou dopravu SMOOT Tábor
3. Příspěvek na opravu hřbitovní zdi v Šebířově
4. Příspěvek na opravu lesních cest
5. Pořízení programu na evidenci nemovitostí /včetně map/
6. Informace o postupu prací na dokončení hasičské zbrojnice a zahájení nové akce ve Bzové
7. Příspěvek na fotbalový turnaj
 
Členové zastupitelstva hlasovali o navrženém programu jednání jako celku:
pro 6 proti 0 zdržel se 0
Program zasedání byl schválen.
 
Starosta přednesl návrh na určení ověřovatelů zápisu pana Josefa Mareše a paní Marie Bednářové.
Hlasování: pro 6 0 proti 0 zdržel se 0
Návrh byl přijat.
 
Bod l. programu
Zastupitelstvo doporučuje z uvažovaných akcí na příští rok zařadit do žádostí o dotace:

III. Etapu – hasičárna Běleč /oprava střechy na staré hasičárně, fasáda/ - 250 tis.Kč
oprava místních komunikací v rozsahu 200 tis.Kč
úpravy veřejných prostranství za 200 tis.Kč /terénní úpravy, výsadba zeleně/

 
Bod 2.programu
Zastupitelstvo projednalo a schválilo příspěvek na dopravní obslužnost v roce 2005 pro SMOOT
Tábor ve výši 1830,- Kč.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bod 3. programu
Zastupitelstvo projednalo poskytnutí příspěvku v opravu hřbitovní zdi v Šebířově ve výši
110 tis.Kč. Příspěvek bude zařazen do rozpočtu roku 2006.
Hlasování: pro 5 proti 1 zdržel se 1
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Bod 4. programu
Zastupitelstvo projednalo ústní žádost lesního hospodáře o úhradu faktury ve výši 15 tis.Kč
za opravu cesty od Vilic přes hráz rybníka. Zastupitelstvo tento požadavek zamítlo /nejedná se o obecní
majetek/.
Hlasování o zamítnutí žádosti: pro 5 proti 0 zdržel se 1
 
Bod 5.programu
Zastupitelstvo schválilo pořízení počítačového programu na evidenci nemovitostí /včetně map/ ve výši cca
20 tis.Kč.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
 
Bod 6. programu
Starosta  obce  informoval o postupu dokončovacích prací na  hasičské  zbrojnici v  Bělči,  kolaudace  se
předpokládá do konce října. Pan Jaroslav Šmíd přednesl podrobné informace o zahájení akce „Svedení
povrchových vod ve Bzové“ . Výkopové práce bude provádět pan Novák ze Střezimíře,
s nímž bude uzavřena smlouva o dílo, pomocné práce bude vykonávat pan Peršín Vladimír Střezimíř 16
/Dohoda o provedení práce/, předpokládá se i dobrovolná práce občanů. Akce by měla být ukončena do
30.10.2005, předpokládané náklady 170 tis.Kč.
 
Bod 7. programu
Zastupitelstvo projednalo a schválilo příspěvek na fotbalový turnaj v Bělči /srpen 2005/ – bude uhražen
nájem za použití chemických WC /3 tis.Kč/.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 22 hodin.
 
Ověřovatelé zápisu: Marie Bednářová
Josef Mareš
 
 
Starosta obce:
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