
 
 
 
Z á p i s
 
ze zasedání zastupitelstva Obce Běleč, konaného dne 23. května 2006 v zasedací místnosti obecního
úřadu. Začátek ve 20,00 hod.
 
Přítomni: Josef Bartůněk, Jaroslav Šmíd, Josef Mareš, Pavel Krejčí, Marcel Fiala, Milan Kopecký,
Marie Bednářová
 
Ověřovatelé zápisu: Josef Mareš
Pavel Krejčí
 
 
Program:
 
l. Posouzení nabídek stavebních firem na zakázku stavební práce- výstavba hasičské zbrojnice v roce

2006
2. Smlouva o dílo na opravu místních komunikací
3. Dohody o provedení práce
4. Rozpočtové opatření č.2/05/2006 /příloha/
5. Příjmy a výdaje obce k 30.4.2006
6. Žádost o odkoupení části obecního pozemku – Josef Šmíd, Bzová čp. 19
7. Oprava a konzervace hradu Šelmberk
8. Informace o příslibu dotací na r.2006
9. Různé
 
 
l. Zastupitelstvo projednalo zápis o posouzení nabídek na stavební práce na hasičské zbrojnici v Bělči.
Smlouva o dílo bude uzavřena s firmou František Kahoun, Staniměřice ve výši 68 tis.Kč.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
 
Usnesením č.17/5/2006
zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o dílo na stavební práce na akci hasičská zbrojnice
v Bělči r.2006 /dle zápisu o posouzení nabídek/ s firmou František Kahoun, Staniměřice ve výši
68 tis.Kč.
 
2. Opravy místních komunikací v roce 2006 se budou provádět v Bělči na akci je příslíbena dotace ,
smlouva o dílo bude uzavřena s firmou Vialit Soběslav ve výši 400 tis.Kč.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
 
Usnesením č.18/5/2006
zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o dílo s firmou Vialit Soběslav na opravu místních komunikací
v r.2006 ve výši 400 tis.Kč
 
3. Dohody o provedení práce byly uzavřeny na obsluhu vodovodů J.Hájek, St.Břenda, P. Krejčí, P.Rychlý,
na sečení veř.prostranství Hladík Josef, vedení kroniky Mirka Čechová, projektové práce
Ing. Václav Rychlý.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
 
 
 
 
 
 
4. Rozpočtové opatření č.2/05/2006 /příloha/.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
 
Usnesením č.19/5/2006
zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.2/5/2006
 
5.Zastupitelstvo projednalo příjmy a výdaje obce k 30.4.2006 dle výkazu FIN 2-12 M.
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Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
 
6. Zastupitelstvo projednalo žádost Josefa Šmída, Bzová 19. o odkoupení části obecního pozemku
u čp.19.
Zastupitelstvo s prodejem souhlasí.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
 
7. Oprava a konzervace hradu Šelmberk
Zastupitelstvo souhlasí s prováděním oprav dle projektu – opravu zajišťuje Město Mladá Vožice.
Hlasování: pro 6 proti 1 zdržel se 0
 
8. Starosta informoval zastupitelstvo o příslibu dotací na rok 2006 na akci oprava místních komunikací a
stavba hasičské zbrojnice v Bělči..
 
9. Zastupitelstvo schválilo nákup vybavení do společenské místnosti /mikrovlná trouba, 2 ks pánev/ a
nákup kancelářského stolu na obecní úřad – celkové náklady 10 tis. Kč
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
 
:
 
V Bělči dne 23.5.2006
 
Zapsala: Melicharová
 
Starosta : Josef Bartůněk
Ověřovatelé zápisu:
Josef Mareš
Pavel Krejčí
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z á p i s
 
ze zasedání zastupitelstva Obce Běleč konaného dne 28.6.2006 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Začátek ve 20.00 hod.
Přítomni: Josef Bartůněk, Jaroslav Šmíd, Pavel Krejčí, Marcel Fiala, Marie Bednářová, Milan Kopecký,
Josef Mareš.
 
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Šmíd
Milan Kopecký
 
 
Program:
 
l. Informace o hodnocení obce v soutěži vesnice roku
2. Příjmy a výdaje obce k 31.5.2006.
3. Rozpočtové opatření 3/06/2006
4. Informace o zahájení prací na výstavbě hasičské zbrojnice
5. Různé
 
l. Informace o hodnocení obce v soutěži vesnice roku /příloha/.
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2. Příjmy obce v roce 2006 /l.l.-31.5./ jsou 640 tis.Kč z toho daňové příjmy 416 tis. Kč, 166 tis. Kč příjem
za prodej pozemků, 20 tis. Kč dotace, 36 tis.Kč ostatní příjmy.
Výdaje celkem za sledované období 473 tis. Kč. Stav finančních prostředků je 454 tis. Kč.
Hlasování o příjmech a výdajích obce k 31.5.2006:
pro 7 proti 0 zdržel se 0
 
 
3. Rozpočtové opatření č.3/06/2006 /příloha/
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 3/06/2006
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
 
Usnesením č.20/6/2006
zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.3/06/2006 dle přílohy.
 
 
4. Starosta informoval o zahájení prací na hasičské zbrojnici, byl zakoupen materiál, dřevo na krov a hutní
materiál, dále je objednán stavební materiál od firmy Raab Karcher Tábor.
 
5. Zastupitelstvo schválilo zápis do obecní kroniky za rok 2005, který přednesla Mgr.Mirka Čechová.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
 
 
V Bělči dne 28.6.2006
Zapsala: Melicharová
 
Starosta: Josef Bartůněk
Ověřovatelé zápisu:
Jaroslav Šmíd
Milan Kopecký
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