
Z á p i s
z jednání zastupitelstva Obce Běleč, konaného dne 20. března 2007 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Začátek v 19.00 hod.
Přítomni: dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Bednářová Marie
Pavel Krejčí
 
Program:

1. Návrh smlouvy na opravu místní komunikace ve Bzové v roce 2007
2. Smlouva - příspěvky na základní školu a mateřskou školu v Mladé Vožici
3. Příspěvek – Ochrana fauny ČR – Votice
4. Myslivecké sdružení Běleč l – žádost o snížení nájmu
5. Jezdecký klub Mladá Vožice – žádost o příspěvek
6. Myslivecké sdružení Běleč l – žádost o příspěvek
7. Žádost o odkoupení obecního pozemku – paní Klocová
8. Žádost o příspěvek na opravu kostela v Mladé Vožici
9. Sraz rodáků
10. Žádost Václava Svobody, Běleč 33
11. Zmocnění starosty k provádění mimořádných nákupů
12. Odměňování členů zastupitelstva
13. Zveřejňování informací
 
 

l. Zastupitelstvo projednalo nabídku firmy Vialit Soběslav na opravu místní komunikace ve Bzové /úsek –
průtah Bzovou od hlavní silnice ke střelnici a od hlavní silnice k čp.22 ve Bzové/. Smlouva o dílo bude
uzavřena na částku 527 tis.Kč. Na tuto akci byla podána žádost o dotaci. Rozsah opravy bude záviset na
výši poskytnuté dotace. /Příloha zápis o výběru dodavatelské firmy/.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
 
2. Zastupitelstvo schválilo smlouvu o poskytnutí příspěvku na hrazení neinvestičních nákladů na Základní
školu v Mladé Vožici ve výši 82160,- Kč na rok 2007.
Zastupitelstvo schválilo smlouvu o poskytnutí příspěvku na hrazení neinvestičních nákladů na Mateřskou
školu v Mladé Vožici ve výši 24500,- Kč na II.pololetí školního roku 2006/2007 .
Obě smlouvy jsou uzavřeny s Městem Mladá Vožice.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesením č.5/03/2007
zastupitelstvo schválilo poskytnutí příspěvků na hrazení neinvestičních nákladů mateřské škole a základní
škole v Mladé Vožici v celkové výši 106 tis.Kč.Obě smlouvy jsou uzavřeny s Městem Mladá Vožice na rok
2007.
 
3. Zastupitelstvo schválilo příspěvek organizaci Ochrana fauny ČR se sídlem ve Voticích ve výši 1000,-
Kč.
Hlasování: pro 5 proti 1 zdržel se 0
Usnesením č.6/03/2007
zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 1000,- Kč organizaci Ochrana fauny ČR Votice.
4. Myslivecké sdružení Běleč 1 předložilo žádost o snížení nájmu z rybníků v Mederovech.
Žádosti se nevyhovuje. Nadále obec požaduje nájem ve výši 1000,- Kč ročně.
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 1
Usnesením č.7/03/2007
zastupitelstvo zamítlo žádost o snížení nájemného a nadále požaduje 1000,- Kč ročně.
 
5. Jezdecký klub Mladá Vožice - žádost o dar na činnost klubu /pořádají se pravidelné akce pro veřejnost/.
Zastupitelstvo schválilo částku Kč 1000,-.
Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 2
Usnesením č.8/03/2007
zastupitelstvo schválilo příspěvek Jezdeckému klubu Mladá Vožice ve výši 1000,- Kč.
 
6. Myslivecké sdružení Běleč 1 žádost o příspěvek na činnost sdružení /obdělávání políček pro zvěř/.
Zastupitelstvo schválilo částku Kč 3000,- .
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesením č.9/03/2007
zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 3000,- Kč Mysliveckému sdružení Běleč l.
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7. Zastupitelstvo projednalo žádost paní Marie Klocové, Kijevská 597, Kutná Hora o odkoupení části
obecního pozemku ve Bzové u čp.24. Zastupitelstvo žádost bere na vědomí a požaduje doplnění údajů od
žadatelky.
 
8. Starosta přednesl ústní žádost farního úřadu v Mladé Vožici o příspěvek na opravu kostela v Mladé
Vožici. Zastupitelstvo schválilo poskytnutí částky 20000,- Kč na stavební práce na opravě kostela v Mladé
Vožici. Částka bude vyplacena na základě smlouvy.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesením č.10/03/2007
zastupitelstvo schválilo poskytnutí částky 20000,- Kč na opravu kostela v Mladé V ožici.
Částka bude vyplacena na základě smlouvy.
 
9. Zastupitelstvo projednávalo organizační opatření ke srazu rodáků, který se bude konat v sobotu
16.června 2007 od 13.00 hod. Bylo odsouhlaseno vstupné 150,- Kč, které se bude vybírat až na místě.
V ceně vstupného bude občerstvení /oběd,večeře, káva, zákusky, nápoje a dárkový předmět/. Pozvánky
budou předány osobně a poštou. Občerstvení bude zajišťovat Pavel Kubále, Běleč 27. Očekává se
200-250 účastníků srazu.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
10. Starosta přednesl ústní žádost pana Václava Svobody Běleč 33 o zakoupení rygolníků kolem místní
komunikace u čp.33. Zastupitelstvo tuto žádost zamítlo.
Hlasování: pro 0 proti 6 zdržel se 0
Usnesením č.11/03/2007
zastupitelstvo neschválilo žádost pana Václava Svobody, Běleč 33.
 
11. Zastupitelstvo zmocňuje starostu obce Josefa Bartůňka k provádění mimořádných nákupů do 20
tis.Kč, bez předchozího souhlasu zastupitelstva.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesením č.12/03/2007
zastupitelstvo zmocňuje starostu obce Josefa Bartůňka k provádění mimořádných nákupů do 20 tis.Kč,
bez předchozího souhlasu zastupitelstva.
 
12. Zastupitelstvo projednalo možnost zvýšení odměn členům zastupitelstva dle vládního nařízení.
Zastupitelstvo neschválilo zvýšení odměn. Zůstává v platnosti usnesení č.30/11/2006 o stanovení odměn
v novém funkčním období ze 14.11.2006.
Usnesením č.13/03/2007
zastupitelstvo neschválilo zvýšení odměn členům zastupitelstva. Zůstává v platnosti usneseníč.30/11/2006
ze 14.11.2006.
 
 
13. Zastupitelstvo oznamuje, že veškeré materiály podléhající zveřejnění dle zákona jsou občanům
k nahlédnutí na obecním úřadě /termín dle dohody se starostou obce tel.381214569,
724189517/.
 
 
V Bělči dne 23.3.2007
Zapsala: Melicharová
Ověřovatelé zápisu: Marie Bednářová
Pavel Krejčí
Starosta: Josef Bartůněk
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