
Z á p i s
ze zasedání zastupitelstva obce Běleč, konaného dne 14.11.2006 v zasedací místnosti obecního úřadu,

začátek v 19.00 hod.

Přítomni: dle prezenční listiny
 
Program:
l. Zahájení
2. Složení slibu pana Jaroslava Čecha
3. Jednací řád obce
4. Stanovení odměn zastupitelstva
5. Stanovení ostatních odměn a příspěvků
6. Žádost o dotace na rok 2007
7. Příprava návrhu rozpočtu
1. Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce pan Josef Bartůněk, konstatoval, že jsou přítomni všichni
členové zastupitelstva a jednání je usnášeníschopné. Zapisovatelkou byla určena paní Marie Melicharová,
ověřovateli zápisu pan Josef Mareš a pan Pavel Krejčí. Starosta předložil ke schválení program jednání,
který byl poté bez doplnění schválen.
 
2.  Starosta  obce  vyzval pana  Jaroslava  Čecha  ke  složení  slibu  zvoleného  člena  zastupitelstva  podle
usnesení z veřejného ustavujícího zasedání ze dne 2.11.2006.
Pan Jaroslav Čech složil předepsaný slib bez výhrad a potvrdil svým podpisem.
 
3. Zastupitelstvo projednalo jednací řád zastupitelstva obce Běleč. Jednací řád schválený 10.11.1995 se
ruší.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesením č.29/11/2006
zastupitelstvo schválilo nový jednací řád zastupitelstva  obce  Běleč.  Zastupitelstvo zrušilo jednací řád
obce Běleč schválený dne 10.11.1995.
 
4. Zastupitelstvo projednalo měsíční odměny starostovi, místostarostovi a členům zastupitelstva v souladu
s příslušným vládním nařízením s účinností od 2.11.2006:
Josef Bartůněk, starosta 6000,- Kč
Marcel Fiala, místostarosta 4000,- Kč
Josef Mareš, předseda výboru 710,- Kč
Marie Bednářová, předsedkyně výboru 710,- Kč
Pavel Krejčí, člen zastupitelstva 355,- Kč
Rudolf Šedivý, člen zastupitelstva 355,- Kč
Jaroslav Čech, člen zastupitelstva 355,- Kč
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesením č.30/11/2006
zastupitelstvo schválilo měsíční odměny členů zastupitelstva ve výši 355,- Kč, předsedům výborů ve výši
710,- Kč, místostarostovi ve výši 4000,- Kč, starostovi ve výši 6000,- Kč s účinností od 2.11.2006.
 
5. Zastupitelstvo projednalo s platností od l. ledna 2007
Odměnu za sečení veřejných prostranství 45,- Kč/ hod. na dohodu o provedení práce.
Odměnu za obsluhu vodovodů 1.800,- Kč ročně na dohodu o provedení práce.
Příspěvek při narození dítěte 3000,- Kč
Dárkový balíček při životním výročí 1000,- Kč.
Příspěvek dětem při plnění povinné školní docházky na učební pomůcky 300,- Kč na školní rok.
Usnesením č.31/11/2006
zastupitelstvo  schválilo  s  účinností  od 1.1.2007  odměnu za  sečení 45,-  Kč/hod.  /DPP/,  odměnu za
obsluhu vodovodů 1800,- Kč ročně /DPP/, příspěvek při narození dítěte 3000,- Kč, dárkové balíčky při
životních výročích 1000,- Kč, příspěvek dětem na školní pomůcky 300,- Kč.
 
6.  Zastupitelstvo projednalo podání žádosti o dotace  na  rok 2007 na  opravu místních komunikací ve
Bzové ve výši 200 tis.Kč, celkové náklady se předpokládájí 400 tis.Kč.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesením č.32/11/2006
zastupitelstvo  schválilo  podání  žádosti  o  dotace  na  rok  2007  v  rámci  Programu  obnovy  venkova
Jihočeského kraje na opravu místních komunikací ve Bzové ve výši 200 tis.Kč.
 
7. Zastupitelstvo se zabývalo přípravou rozpočtu na rok 2007.
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V Bělči dne 14.11.2006
Zapsala: Melicharová Ověřovatelé zápisu: Josef Mareš Pavel Krejčí
Starosta: Josef Bartůněk Místostarosta: Marcel Fiala
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