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Zápis
z jednání zastupitelstva Obce Běleč, které se konalo dne 14.března 2006 v zasedací místnosti obecního
úřadu. Začátek v 19:30 hod.
Přítomni: Josef Bartůněk, Jaroslav Šmíd, Josef Mareš, Marie Bednářová, Pavel Krejčí, Marcel
Fiala
Omluven: Milan Kopecký
Zapisovatelka: Marie Melicharová
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Šmíd, Pavel Krejčí
Program:
l. Zpráva o provedené kontrole hospodaření obce za rok 2005
2. Závěrečný účet obce
3. Různé
- zpráva kontrolního výboru
- zpráva finančního výboru
- žádost Jan Kubále, Běleč 25
- žádost o odkoupení obecních pozemků
4. Prodej obecních pozemků
5. Příjmy a výdaje obce za leden a únor 2006
l. Zastupitelstvo projednalo návrh závěrečného účtu Obce Běleč za rok 2005, návrh byl zveřejněn
před projednáním současně se zprávou o provedené kontrole hospodaření obce za rok 2005.
Návrh závěrečného účtu /rozvaha, výkaz Fin-2-12M k 31.12.2005 jsou přílohou tohoto zápisu/.
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje závěrečný účet obce za rok 2005 bez výhrad.
2. Zastupitelstvo projednalo zprávu o provedené kontrole hospodaření za rok 2005, kterou provedl
Krajský úřad Č.Budějovice, dne 21.2.2006. Zpráva byla zveřejněna společně s návrhem závěrečného
účtu na úřední desce od 27.2.2006 do 13.3.2006.
Závěr z provedené kontroly:
Při přezkoumání hospodaření obce Běleč za rok 2005 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
(§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesením č.5/3/2006
zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Běleč za rok 2005 bez výhrad.
3. Zastupitelstvo bere na vědomí zprávy kontrolního a finančního výboru obce v I. čtvrtletí roku 2006 (
příloha).
Zastupitelstvo projednalo žádost ÚSP Budislav ze dne 12.3.2006 - rozhodnutí ve věci ustanovení
zvláštního příjemce starobního důchodu A.Kubálové.
Usnesením č.6/3/2006
Podle § 10 a § 118 zákona č.582/1991 Sb., ve znění dalších předpisů, ustanovuje pana Jana Kubáleho,
bytem Běleč 25 zvláštním příjemcem starobního důchodu obyvatelky A.Kubálové, trvale umístěné v
ÚSP v Budislavi.
Zastupitelstvo projednalo žádost pana Jaroslava Javorského, Běleč 12 o odkoupení části obecního
pozemku par.č.1642/1 /předzahrádka u čp.12/. Zastupitelstvo s prodejem souhlasí.
4. Zastupitelstvo na základě zveřejněného záměru obce prodat pozemek schvaluje p r o d e j
pozemkové parcely č. 577/3, zahrada, o výměře 1531 m2 v k.ú,¨. Běleč u Mladé Vožice panu Karlu
Vávrovi, Bzová 25,391 43 Mladá Vožice za cenu 35,- Kč/m2. Úhrada bude provedena ve dvou
splátkách a to při podpisu smlouvy 30000,- Kč a zbývající část 23585,- Kč bude uhrazena do
30.11.2007. Veškeré náklady s převodem pozemku hradí kupující.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesením č.7/3/2006
zastupitelstvo schvaluje prodej pozemkové parcely č.577/3, zahrada, o výměře 1531 m2 v k.ú Běleč u
Mladé Vožice panu Karlu Vávrovi, Bzová 25, dále zastupitelstvo tímto usnesením schvaluje
způsob úhrady a to 30000,- Kč při podpisu smlouvy a zbývající část 23585,- Kč bude uhrazena do
30.11.2007.
Zastupitelstvo schválilo, na základě zveřejněného záměru obce prodat stavební parcelu, prodej stavební
parcely č.569/11, ostatní plocha, o výměře 945 m2 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice manželům Josefu a
Haně Hladíkovým, bytem Nad Pilou 617, 391 43 Mladá Vožice za cenu 35,- Kč za 1 m2. Náklady
spojené s převodem pozemku hradí kupující.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesením č.8/3/2006
zastupitelstvo schválilo prodej stavební parcely par.č.569/11, ostatní plocha, o výměře 945 m2 v k.ú.
Běleč u Mladé Vožice za cenu 35,- Kč za l m2 manželům Josefu a Haně Hladíkovým, Mladá
Vožice, Nad Pilou 617, PSČ 391 43. Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující.
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5 . Zastupitelstvo schválilo příjmy a výdaje obce za leden a únor 2006, dle výkazu Fin-2-12M.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
6. Zastupitelstvo určilo v souvislosti s ptačí chřipkou osobu na likvidaci mrtvých drobných ptáků
pana Marcela Fialu, Běleč čp.38.
7. Zastupitelstvo dalo návrh na zastřešení rampy v Bělči, která bude využita k ukládání PET lahví.
Náklady se předpokládají ve výši 10 tis.Kč .
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
8. Zastupitelstvo projednalo a schválilo odkoupení pozemku o výměře 56 m2 u bytovky v Bělči od paní
Boženy Hejné Běleč čp.16, 391 43 Mladá Vožice, za cenu 35,- Kč/m2.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesením č.9/3/2006
zastupitelstvo schválilo odkoupení pozemku u bytové jednotky v Bělči čp.43 od paní Boženy Hejné,
Běleč čp.16, 391 43 Mladá Vožice o výměře 56 m2 za cenu 35,- Kč za l m2.
9. Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemku par.č.1681 (cesta k chatám u
Vilic) od Úřadu pro zastupování státu v Táboře.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesením č.10/3/2006
zastupitelstvo schválilo podání žádosti o bezúplatný převod pozemku par.č.1681 od Úřadu pro
zastupování státu do majetku obce Běleč.
V Bělči dne 15.3.2006
Zapsala: Melicharová
Starosta obce: Josef Bartůněk Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Šmíd
Pavel Krejčí

