
Z á p i s
 
z jednání zastupitelstva Obce Běleč, konaného dne 10.4. 2007 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Začátek v 19.00 hod.
Přítomni: dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Josef Mareš
Marcel Fiala
 
Program:
l. Závěrečný účet obce za rok 2006
2. Dopravní značení v obci
3. Smlouva na opravu místní komunikace – Bzová
4. Skládka sutě a zeminy
 
 
l. Zastupitelstvo projednalo návrh závěrečného účtu Obce Běleč za rok 2006, návrh byl zveřejněn na
úřední desce před projednáním současně se zprávou o provedeném přezkumu hospodaření za rok 2006.
Návrh závěrečného účtu je přílohou tohoto zápisu.
Zastupitelstvo projednalo zprávu o provedeném přezkumu hospodaření za rok 2006, kterou provedl
Krajský úřad Č.Budějovice. Závěr z provedené kontroly: „Při přezkoumání hospodaření obce Běleč za
rok 2006 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (par.10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce za rok 2006 bez výhrad.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesením č.14/04/2007
zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce Běleč za rok 2006 bez výhrad.
 
2. Zastupitelstvo projednávalo dopravní značení v obci – zakázka bude zadána firmě.
 
3. Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy na opravu místní komunikace ve Bzové
s firmou Vialit Soběslav. Smlouva je uzavřena na částku 527 tis.Kč. Rozsah prací závisí na výši poskytnuté
dotace. Obec žádala o dotaci ve výši 200 tis.Kč.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesením č.15/04/2007

zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy na opravu místní komunikace ve Bzové s firmou Vialit Soběslav.

 

4. Zastupitelstvo schválilo místo pro ukládání sutě a zeminy na parcele č.176/1 v k.ú. Běleč. Veškerý

ukládaný materiál je nutné projednat se starostou nebo místostarostou obce.

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

 

Usnesením č.16/04/2007

zastupitelstvo schválilo lokalitu pro ukládání sutě a zeminy na parcele č.176/1 v k.ú.Běleč.

 

V Bělči 10.4.2007

Zapsala: Melicharová

Starosta: Josef Bartůněk

Ověřovatelé zápisu: Josef Mareš

Marcel Fiala

 

Záloha úřední desky
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