
Z á p i s
ze zasedání zastupitelstva Obce Běleč konaného dne 25.7.2006 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: Marie Bednářová
Josef Mareš
 
Program:
1. Zpráva o příjmech a výdajích obce k 30.6.2006
2. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – hřbitovní zeď v Šebířově
3. Informace o postupu prací na výstavbě hasičské zbrojnice v Bělči
4. Aktualizace obecních projektů pro přípravu databáze projektů obcí DSMO – Mikroregion Venkov

/2007-2013/
5. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro příští volební období
6. Rozpočtové opatření č.4/07/2006
7. Rozhodnutí hejtmana jihoč.kraje
8. Příspěvek na fotbalový turnaj v Bělči
9. Žádosti o prodej, pronájem pozemků
 
1. Zprávu o příjmech a výdajích k 30.6.2006 přednesla paní Melicharová, celkové příjmy v uvedeném
období činí 738 tis.Kč a celkové výdaje 527 tis.Kč.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
2. Zastupitelstvo projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace uzavřenou mezi obcí a
Římskokatolickou farností Šebířov na částku Kč 110 tis. na opravu kulturní památky- ohradní zdi hřbitova
v Šebířově.
Hlasování: pro 5 proti 1 zdržel se 1
Usnesením č.21/07/2006
zastupitelstvo schválilo poskytnutí finančních prostředků ve výši 110 tis.Kč na opravu kulturní památky
ohradní zdi hřbitova v Šebířově.
3. Starosta obce informoval zastupitelstvo o postupu prací na výstavbě hasičské zbrojnice v Bělči. Obec
obdržela na tuto akci dotaci ve výši 150 tis.Kč.
4. Zastupitelstvo schválilo aktualizaci obecních projektů pro přípravu databáze projektů obcí DSMO –
Mikroregion Venkov v období r.2007-2013.
Jedná se o projekty na které lze v rámci mikroregionu čerpat dotace /příloha/.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesením č. 22/07/2006
zastupitelstvo schválilo aktualizaci obecních projektů na r.2007-2013.
5. Pro příští volební období bylo schváleno sedmičlenné zastupitelstvo.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesením č.23/07/2006
Zastupitelstvo schválilo pro příští volební období sedmičlenné zastupitelstvo.
6. Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.4/07/2006 /příloha/.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesením č.24/07/2006
zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.4/07/2006 dle přílohy.
7. Starosta informoval zastupitelstvo o rozhodnutí hejtmana jihoč.kraje o vyhlášení doby zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru pro území jihoč. kraje.
8. Zastupitelstvo schválilo příspěvek na fotbalový turnaj v Bělči – obec uhradí nájem WC.
 
9. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

žádost pana Zdeňka Šmída o zřízení cest do obecních lesů
žádost pana Jaroslava Šmída o pronájem rybníka v Mederovech
žádost pana Jana Koblice o pronájem případně prodej rybníčka u Kobliců
žádost paní Morávkové – prodej části obecního pozemku ve Bzové
odkoupení části pozemku od Jar.Svatka Bzová 6 a Ladislava Melichara, Bzová 27 do

majetku Obce Běleč

V Bělči dne 25.7.2006
Zapsala: Melicharová
Starosta: Josef Bartůněk Ověřovatelé zápisu: Marie Bednářová, Josef Mareš
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