
Z á p i s
 
z  jednání zastupitelstva  Obce  Běleč,  konaného  dne  4.12.2007  v  zasedací  místnosti  obecního  úřadu.
Začátek v 19.00 hod.
Přítomni dle prezenční listiny.
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Čech, Josef Mareš
Zapisovatelka: Marie Melicharová
 
Program:

1. Zahájení
2. Příjmy a výdaje obce k 30.11.2007
3. Rozpočtové opatření č.8/11/2007
4. Prodej parcely č.569/14 v k.ú.Běleč
5. Zpráva kontrolního a finančního výboru obce

 
1.
Jednání zahájil starosta  obce,  konstatoval,  že  je  přítomna  nadpoloviční většina  členů  zastupitelstva  a
jednání je  usnášeníschopné.  K zápisu  z minulého  jednání zastupitelstva  nebyly  vzneseny  připomínky.
Starosta jmenoval zapisovatele a ověřovatele zápisu a dal hlasovat o programu dnešního zasedaní.

Hlasování : pro 6 proti 0 zdržel se 0
 
2.
Zastupitelstvo schválilo příjmy a výdaje obce k 30.11.2007 dle výkazu Fin 2-l2 M, příjmy ve výši 1512

tis.Kč a výdaje ve výši 1203 tis.Kč za sledované období.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
 
3.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.8/11/2007 dle přílohy.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesením č. 31/12/2007
zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.8/11/2007 dle přílohy.
 
4.
Zastupitelstvo schválilo prodej obecního pozemku par.č. 569/14 o výměře 79 m2 za cenu 35,- Kč za l m2
manželům Michalu a Elišce Kubů, bytem Bzová čp.13. 391 43 Mladá Vožice.
Záměr obce prodat tento pozemek byl zveřejněn na úřední desce od 8.11.2007 do 26.11.2007
/příloha/ . Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesením č.32/12/2007
zastupitelstvo schválilo prodej pozemku par.č. 569/14 o výměře 79 m2 za cenu 35,- Kč
za 1 m2 manželům Michalu a Elišce Kubů, bytem Bzová čp.13, 391 43 Mladá Vožice.
 
5.
Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy kontrolního a finančního výboru ze dne 28.11.2007.
V Bělči dne 4.12.2007
Zapsala: Marie Melicharová
Starosta: Josef Bartůněk
 
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Čech Josef Mareš
 

Záloha úřední desky
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