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Záp i s

z jednání zastupitelstva Obce Běleč, které se konalo dne 30.3.2006 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Začátek v 19.00 hod.
Přítomni: Josef Bartůněk, Jaroslav Šmíd, Pavel Krejčí, Josef Mareš, Marie Bednářová, Milan
Kopecký, Marcel Fiala
Zapisovatel: Marie Melicharová
Ověřovatelé zápisu: Josef Mareš, Marcel Fiala
Program:
1. Závěrečný účet DSMO Mikroregion Venkov
2. Přihláška obce do soutěže Vesnice roku 2006
3. Rozpočtové opatření č.1/3/2006
4. Členské poplatky v roce 2006
5. Prodej obecních pozemků – schválení kupních smluv
6. Bezúplatný převod pozemku
7. Příspěvek při narození dítěte
1.
Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet a zprávu o přezkoumání hospodaření DSMO Mikroregion
Venkov za rok 2005.Tyto materiály byly zveřejněny na úřední desce obce od 12.3. do 29.3.2006.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesením č. 11/3/2006
zastupitelstvo schválilo závěrečný účet a zprávu o přezkoumání hospodaření DSMO za rok
2005.
2.
Zastupitelstvo schválilo podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2006.
Hlasování: pro 6 proti 1 zdržel se 0
3.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh rozpočtového opatření č.1/3/2006 (příloha).
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesením č.12/3/2006
zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.1/3/2006.
4.
Zastupitelstvo schválilo členský poplatek Mikroregionu Venkov na rok 2006 ve výši 3660,- Kč.
Členský poplatek SMOOT Tábor na rok 2006 ve výši 500,- Kč + výdaje na dopravní obslužnost
ve výši 1830,- Kč.
Členský poplatek Svazu měst a obcí ČR na rok 2006 ve výši 2500,- Kč.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
5.
Prodej obecních pozemků:
Zastupitelstvo na základě zveřejněného záměru obce prodat pozemek schválilo prodej pozemkové parcely
č.178/2 díl e, ostatní plocha, o výměře 1046 m2 v k.ú.Běleč u Mladé Vožice manželům Josefu a Janě
Marešovým, Běleč čp.43, 391 43 Mladá Vožice za cenu 35,- Kč za 1m2. Náklady spojené s převodem
pozemku hradí kupující.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesením č.13/3/2006
zastupitelstvo schválilo prodej pozemkové parcely č.178/2 díl e, ostatní plocha, o výměře 1046 m2 v
k. ú. Běleč u Mladé Vožice manželům Josefu a Janě Marešovým, Běleč čp.43, 391 43 Mladá Vožice za
cenu 35,- Kč za 1 m2. Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující.
Zastupitelstvo na základě zveřejněného záměru obce prodat pozemek schválilo prodej pozemkové
parcely č.178/2 díl d, ostatní plocha, o výměře 988 m2 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice manželům Jiřímu a
Jitce Váchovým, bytem Doudlebská 639, 391 43 Mladá Vožice za cenu 35,- Kč za 1 m2.
Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesením č.14/3/2006
zastupitelstvo schválilo prodej pozemkové parcely č.178/2 díl d, ostatní plocha, o výměře 988 m2 v
k.ú. Běleč u Mladé Vožice manželům Jiřímu a Jitce Váchovým, bytem Doudlebská 639, 391 43
Mladá Vožice za cenu 35,- Kč za l m2. Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující.
6. Zastupitelstvo schválilo podmínky k bezúplatnému převodu pozemku KN č.1681, k.ú. Běleč u
Mladé Vožice /cesta k chatám/ do majetku obce v tomto znění:
„Nabyvatel se zavazuje, že o převáděnou nemovitost bude řádně pečovat a nebude ji využívat po dobu 10
let ode dne jejího nabytí ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani ji nepronajme k takovým
účelům třetí osobě. Dále se nabyvatel zavazuje, že předmětný pozemek po dobu 10 let nepřevede na
jiného. Pokud by nabyvatel nedodržel to, k čemu se zavázal ve výše uvedeném odstavci, zavazuje se za
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každé takové porušení odvést prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do
státního rozpočtu částku ve výši hodnoty pozemku stanovenou znaleckým posudkem a uvedenou ve
smlouvě o bezúplatném převodu.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesením č.15/ 3/2006
zastupitelstvo schválilo podmínky uvedené v bodě 6, k bezúplatnému převodu pozemku KN č.1681, k.ú.
Běleč u Ml.Vožice.
7. Zastupitelstvo schválilo příspěvek při narození dítěte ve výši 2000,- Kč Janě Marešové, bytem Běleč
čp.43 na dceru Moniku Bervidovou narozenou 10.3.2006.
V Bělči dne 4.4.2006
Zapsala: Melicharová
Starosta obce: Josef Bartůněk Ověřovatelé zápisu: Josef Mareš
Marcel Fiala
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