
Z á p i s
z jednání zastupitelstva obce Běleč, konaného dne 5.října 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Začátek v 19.30 hod.
Přítomni: Bartůněk Josef, Šmíd Jaroslav, Fiala Marcel, Krejčí Pavel, Bednářová Marie
Omluveni: Kopecký Milan, Mareš Josef
Ověřovatelé zápisu: Pavel Krejčí, Jaroslav Šmíd
Program:

1. Rozpočtové opatření č.7/10/2006
2. Příjmy a výdaje obce k 30.9.2006
3. Zpráva finančního výboru o provedené kontrole
4. Prodej obecního pozemku
5. Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2007
6. Různé – pořízení zabezpečovacího zařízení

Eurotel – zvýšení stožáru
Nákup mulčovací kůry do Bzové
Oprava komunikace Běleč – Staniměřice
Připomínky pana Miroslava Svatka, Bzová čp.3

l. Zastupitelstvo projednalo rozpočtové změny – příjem dotace na volby do zastupitelstev obcí
ve výši 20000,- Kč, částka bude použita na krytí mzdových nákladů a nákup materiálu pro zajištění voleb.
Dále byly provedeny přesuny mezi položkami v příjmu i ve výdeji dle přílohy. Hlasování: pro 5 proti 0
zdržel se 0
Usnesením č.26/10/2006
zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.7/10/2006 dle přílohy.
2. Zastupitelstvo schválilo příjmy a výdaje obce k 30.9.2006 dle výkazu Fin 2-12 M.
Příjmy za vykazované období činí l.411 tis.Kč, výdaje l.034 tis.Kč.
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0
3. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis o provedené kontrole hospodaření finančním výborem obce.
4. Zastupitelstvo souhlasí s prodejem obecního pozemku par.č. 750/7 o výměře 715 m2 v k.ú. Běleč, sídlo
Bzová za cenu 35,- Kč/m2 Barboře Morávkové, Voračického předměstí 636,
391 43 Mladá Vožice. Současně s prodejem obec požaduje výměnu části pozemku par.č.717/1
za účelem zachování veřejné cesty za panem Šandou.
5. Starosta seznámil zastupitelstvo se zásadami pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Jihočeského
kraje v rámci Programu obnovy venkova v roce 2007.
Různé
-  zastupitelstvo  projednávalo  pořízení  zabezpečovacího  zařízení  pro  obecní  úřad  a  garáže  hasičské
zbrojnice
- společnost Eurotel požádala o možnost využití stávajícího stožáru společnosti T-Mobile u Bzové /zvýšení
tohoto stožáru o 5 m/
- nákup mulčovací kůry do Bzové - bude zařazeno do rozpočtu r.2007
- oprava místní komunikace Staniměřice bude provedena společně s Agrospolem Ml.Vožice
Připomínka pana Svatka Miroslava Bzová čp.3
-  proč  nebyla  provedena  oprava  komunikace  do  Bzové  -  oprava  nebyla  provedena  z  důvodu
nevyřešených majetkových vztahů
-  úklid  lokality  v  Křížových  cestách  u  Bzové  -  úklid  se  bude  provádět  postupně,  budou odstraněny
křoviny a provedeny terénní úpravy.
V Bělči dne 5.10.2006
Zapsala: Melicharová Ověřovatelé zápisu: Pavel Krejčí Jaroslav Šmíd
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Záloha úřední desky
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