
Z á p i s
z veřejného ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Běleč, konaného dne 2.11.2006.
v zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 19.00 hod.
Přítomni dle prezenční listiny /příloha/.
Zasedání zahájil pan Josef Mareš, přivítal přítomné a seznámil s programem jednání:
l. Ověření platnosti volby členů zastupitelstva obce
2. Složení slibu zvolenými členy zastupitelstva obce
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
4. Volba komisí
5. Volba starosty
6.Volba místostarosty
7. Organizační záležitosti
8. Diskuse
9. Zpráva návrhové komise – návrh na přijetí usnesení
10. Závěr
Pan  Josef  Mareš,  který  byl  pověřen  řízením ustavujícího  zasedání  zastupitelstva,  seznámil  přítomné
s účastí zvolených členů zastupitelstva obce dle prezenční listiny. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
Pořízením zápisu z jednání byla pověřena paní Melicharová.
1. Ověření platnosti volby členů zastupitelstva. Všichni členové byli platně zvoleni a obdrželi osvědčení o
zvolení.
Obecní úřad Běleč  obdržel dne 30.10.2006 dopis od pana Milana Kopeckého, Bzová čp.32 ve kterém
rezignuje na funkci člena zastupitelstva z důvodu získání nejnižšího počtu hlasů ve volbách. Svůj mandát
postupuje prvnímu náhradníkovi z kandidátky panu Jaroslavu Čechovi, Běleč  čp.11. Pan Jaroslav Čech
bude přijat za člena obecního zastupitelstva a složí slib na prvním veřejném zasedání zastupitelstva, které
se bude konat do 15 dnů po dnešním jednání.
2. Složení slibu zvolenými členy zastupitelstva.
Zvolení členové zastupitelstva složili předepsaný slib bez výhrad a potvrdili svým podpisem.
3. Jmenování ověřovatelů zápisu z dnešního jednání.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Pavel Krejčí, Běleč čp.6 a pan Josef Mareš, Běleč čp.43.
4. Volba komisí
Volební a návrhová komise – navrženi paní Marie Bednářová, Bzová 13
pan Josef Mareš, Běleč čp.43
pan Pavel Krejčí, Běleč čp.6
Hlasování o předloženém návrhu: pro 5 proti 0 zdržel se 0
Volební a návrhová komise byla zvolena.
5. Volba starosty
Pan Mareš dal hlasovat o způsobu volby starosty – navržen způsob volby veřejný, zvednutím ruky.
Hlasování o veřejné volbě starosty:
pro 6 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo schválilo provedení volby starosty veřejně, zvednutím ruky.
Na funkci starosty byl navržen pan Josef Bartůněk, Běleč čp. 23.
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 1
Pan Josef Bartůněk byl zvolen starostou Obce Běleč.
Pan Mareš předal slovo starostovi.
Pan Josef Bartůněk poděkoval zastupitelstvu za zvolení a přistoupil k dalšímu bodu jednání.
6. Volba místostarosty
Na funkci místostarosty byl navržen pan Marcel Fiala, Běleč čp.38.
 
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 1
Pan Marcel Fiala, Běleč čp.38 byl zvolen místostarostou Obce Běleč.
7. Organizační záležitosti - volba výborů
Do finančního výboru jsou navrženy paní Marie Bednářová, předsedkyně
paní Jana Hájková a paní Zlata Břendová, členky výboru
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 1
Finanční výbor byl zvolen.
Do kontrolního výboru je navržen pan Josef Mareš, Běleč čp.43, jako předseda, členové pan Jan Kubále,
Běleč čp.25 a paní Jaroslava Svobodová, Běleč čp.33.
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 1
Kontrolní výbor byl zvolen.
Dále byla navržena inventarizační komise ve složení:
Pan Josef Hájek, Bzová čp.29 - předseda, členové pan Pavel Krejčí, Běleč čp.6 a pan Jiří Heřmánek,
Běleč čp.26.
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 1
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Inventarizační komise byla zvolena.
Dalším bodem jednání byla diskuse:
Návrhy občanů - pan Jaroslav Šmíd, Bzová 30 - zakoupení sněhové frézy
- pan Jan Kubále, Běleč 25 - vybudování fotbalového hřiště v Bělči
- pan Josef Krejčí, Běleč 17 - navrhuje navázat kontakt s obcí Běleč u Kladna
Protože nebyly další připomínky starosta ukončil diskusi a vyzval předsedkyni návrhové a volební komise
paní Marii Bednářovou, aby přednesla návrh na usnesení z dnešního ustavujícího zasedání.
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: pro 5 proti 0 zdržel se 1
Usnesení bylo schváleno a je přílohou tohoto zápisu.
Dále pan Josef Bartůněk poděkoval za odvedenou obětavou práci odstupujícímu místostarostovi panu
Jaroslavu Šmídovi a předal mu dárkový koš.
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21 hodin.
V Bělči dne 2.11.2006
Zapsala: Melicharová Ověřovatelé zápisu: Pavel Krejčí
Josef Mareš
Starosta obce: Josef Bartůněk
Místostarosta obce: Marcel Fiala
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