
Z á p i s
z jednání zastupitelstva Obce Běleč, konaného dne 8.listopadu 2007 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Začátek v 19.00 hod.
Přítomni dle prezenční listiny.
Ověřovatelé zápisu: Pavel Krejčí, Marcel Fiala
Zapisovatelka: Marie Melicharová
Program:

1. Zahájení
2. Zpráva o hospodaření obce k 31.10.07
3. Rozpočtové opatření č.7/10/2007
4. Informace o provedeném dílčím přezkumu hospodaření za rok 2007
5. Návrh rozpočtu na rok 2008
6. Aktualizace rozpočtového výhledu na rok 2007-2010
7. Žádost o dotace na rok 2008 od Jihočeského kraje
8. Prodej obecního pozemku Javorský Jaroslav, Běleč 12
9. Žádost Josefa Bartůňka, Běleč čp.24
10. Žádost manželů Kubů, Bzová čp.13
11. Příkaz k provedení řádné inventarizace obecního majetku k 31.12.2007

12. Zápis z Valné hromady DSMO -Mikroregionu Venkov
13. Smlouva Město Mladá Vožice - neinvestiční náklady na mateřskou školu
14. Projekty pro potencionální žadatele finančních prostředků z fondů EU prostřednictvím
MAS Krajina srdce
15. Žádost Ludmila Šmejkalová Mladá Vožice - žádost
16. Aktualizace Programu obnovy venkova na rok 2008-2010
 
1. Jednání zahájil starosta obce, konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a
jednání je usnášeníschopné.
Jmenoval zapisovatele a ověřovatele zápisu z dnešního jednání.
 
2. Zastupitelstvo schválilo příjmy a výdaje obce k 31.10.2007 dle výkazu Fin 2-12M.
Celkové příjmy za sledované období činí 1,356 tis.Kč, celkové výdaje 1,112 tis.Kč.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
 
3.  Zastupitelstvo  schválilo  rozpočtové  opatření  č.7/10/2007  dle  přílohy,  jedná  se  o  převody  mezi
položkami, výše rozpočtu se nemění.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesením č.24/11/2007
zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.7/10/2007, dle přílohy
 
4.  Starosta  informoval zastupitelstvo  o  provedeném dílčím přezkumu hospodaření obce  za  rok  2007.
Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
 
5. Návrh rozpočtu na rok 2008 - zastupitelstvo projednávalo, které akce budou zařazeny do přístího roku,
kromě  základních výdajů  ve  výši cca  800 tis.Kč  ,  se  počítá  s opravou místní komunikace  ve  Bzové,
opravou kapličky v Bělči, stavbou a zčásti rekonstrukcí chodníku v Bělči, vybudováním dětského hřiště
ve Bzové, opravou fotbalového hřiště v Bělči, výstavbou
čističky odpadních vod /z uvedených akcí se mohou uskutečnit pouze ty, na než bude přislíbena dotace a
nebo obec získá vyšší příjmy např.daňové či jiné/.
Návrh rozpočtu bude zveřejněn od 3.12.2007. Schválení rozpočtu proběhne do 31.12.2007.
 
6. Zastupitelstvo projednalo a schválilo aktualizaci rozpočtového výhledu na rok 2007-2010.
/zveřejnění na úřední desce od 5.9. do 30.9.2007 /Příloha/.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesením č.25/11/2007
zastupitelstvo schválilo aktualizaci rozpočtového výhledu na rok 2007-2010.
 
7. Zastupitelstvo projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na opravu místní komunikace ve Bzové
/odbočka od hlavní silnice k čp.22/ na rok 2008. Celkové náklady na opravu cca 180 tis.Kč.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesením č.26/11/2007
zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na opravu místní komunikace ve Bzové
v  roce 2008.
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8. Zastupitelstvo projednalo a  schválilo prodej obecního pozemku par.č.  1642/8,  podle  geometrického
plánu  č.188-418/2007  ze  dne  11.9.2007  o  výměře  56  m2  za  cenu  35,-  Kč  za  l  m2  panu  Jaroslavu
Javorskému Běleč čp.12. Záměr obce, prodat tento pozemek, byl zveřejněn na úřední desce od 25.9.2007
do 15.10.2007 /Příloha/
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesením č.27/11/2007
zastupitelstvo schválilo prodej pozemku par.č. 1642/8 o výměře 56 m2 panu Jaroslavu Javorskému,
Běleč čp.12 za cenu 35,- Kč za l m2. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.
 
9.  Zastupitelstvo  bere  na  vědomí  dopis  pana  Josefa  Bartůňka,  Mladá  Vožice,  týkající  se  vyřešení
vlastnického práva k pozemku par.č. 12/2.
Tato záležitost bude dále řešena právní cestou.
 
10.  Zastupitelstvo  projednalo  žádost  Michala  a  Elišky  Kubů,  Bzová  13  o  prodej obecního  pozemku
par.č.569/14 v k.ú. Běleč, sídlo Bzová o výměře 79 m2.
Zastupitelstvo s prodejem souhlasí. Cena za l m2 je 35,- Kč, náklady spojené s převodem nemovitosti
hradí kupující.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
 
11.  Starosta  vydal příkaz k  provedení řádné  inventarizace  veškerého  obecního  majetku  a  závazků  k
31.12.2007. Inventuru provede inventarizační komise  schválená na  ustavujícím zasedání zastupitelstva
2.11.2006.
 
12. Zastupitesltvo bere na vědomí zápis z Valné hromady DSMO - Mikroregionu Venkov
konané dne 10.10.2007.
 
13.  Zastupitelstvo  schválilo  Smlouvu  na  poskytnutí  příspěvku  na  hrazení  neinvestičních  nákladů  na
mateřskou školu /l.pololetí školní rok 2007/2008/ ve výši 17500,- Kč.  Smlouva je  uzavřena s Městem
Mladá Vožice.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesením č.28/11/2007
zastupitelstvo  schválilo  Smlouvu  o  poskytnutí  příspěvku  na  hrazení  neinvestičních  nákladů  na
Mateřskou školu v Mladé Vožici na l.pol.školního roku 2007/2008 ve výši 17500,- Kč.
 
14. Projekty pro potencionální žadatele finančních prostředků z fondů EU zajišťované OS MAS Krajina
srdce Mladá Vožice.
Zastupitelstvo zařadilo tyto projekty :
1. Rekonstrukce kapličky v Bělči celkové náklady 100000,- Kč
2. Dětské hřiště Bzová včetně vybavení a terenních úprav 80000,- Kč
3. Chodník v Bělči nový chodník a částečná rekontrukce 130000,- Kč
4. Rekonstrukce fotbalového hřiště v Bělči 80000,- Kč
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesením č.29/11/2007
zastupitelstvo schválilo zařazení projektů pro možnost čerpání finančních prostředků
z fondů EU prostřednictví MAS Krajina srdce.
15. Šmejkalová Ludmila, bytem Oty Bubeníčka 567, 391 43 Mladá Vožice - žádost.
Zastupitelstvo projednalo písemnou žádost  paní Ludmily Šmejkalové o vyjádření k možnosti přestavby
stávajícího  zahradního  domku  na  parcele  č.213/2  .  Zastupitelstvo  bere  žádost  na  vědomí  a  žádá  o
upřesnění druhu, velikosti a charakteru stavby. Vzhledem k tomu, že pozemek je mimo zastavitelné území
obce, nebude obec zajišťovat příjezdovou komunikaci, její údržbu, ani inženýrské sítě.
 
16. Zastupitelstvo schválilo aktualizaci Programu obnovy venkova na rok 2008-2010
do programu je nově zařazeno budování čističky odpadních vod /Příloha/.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesením č.30/11/2007
zastupitelstvo schválilo aktualizaci Programu obnovy venkova na rok 2008-2010 dle přílohy.
 
 
V Bělči dne 8.11.2007
Zapsala: Melicharová
Starosta: Josef Bartůněk
Ověřovatelé zápisu: Marcel Fiala
Pavel Krejčí
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