
Z á p i s
 
z jednání zastupitelstva Obce Běleč, konaného dne 27.12.2007 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Začátek v 19.00 hod.
Přítomni: dle prezenční listiny /příloha/
Ověřovatelé zápisu: Marcel Fiala, Josef Mareš
Zapisovatelka: Marie Melicharová
 
Program:

1. Zahájení
2. Schválení rozpočtu na rok 2008
3. Rozpočtové opatření č.9/12/2007
4. Dotace na rok 2008
5. Sdružení měst a obcí okresu Tábor
6. Diskuse

 
 
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 jednání.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
2.
Rozpočet na rok 2008 – návrh byl zveřejněn na úřední desce od 4.12. do 27.12. 2007.
Rozpočet je sestaven jako schodkový, příjmy ve výši 1300 tis.Kč, výdaje ve výši 1900 tis.Kč. Schodek ve
výši 600 tis.Kč bude hrazen ze zůstatku minulých let. (Příloha)
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
 
Usnesením č.33/12/2007
zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2008. Příjmy ve výši 1300 tis.Kč, výdaje ve výši 1900 tis.Kč.
Schodek 600 tis.Kč bude hrazen ze zůstatku minulých let.
 
3.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.9/12/2007 dle přílohy.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
 
Usnesením č.34/12/2007
zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.9/12/2007 dle přílohy.
 
4.
Dotace na rok 2008 poskytované Jihočeským krajem
Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2008 :
z tohoto programu naše obec požádá o dotaci pro Mladé hasiče sdružené při SDH Běleč
na nákup hasičské stříkačky. Celkové náklady 285 tis.Kč, dotace do výše 70 %, podíl obce minimálně 30
%.
Jihočeské krajské programy podpory sportu pro rok 2008 :
z tohoto programu obec požádá o dotaci na rekonstrukci hřiště v Bělči /u Hejných/. Celkové náklady 140
tis.Kč,  dotace do výše 70 %, podíl obce 30 %. Bude provedeno oplocení celého hřiště  do výše 2 a 3
metry, vyrovnání povrchu navezením zeminy a písku a částečné odvodnění plochy.
Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádostí o výše uvedené dotace.
Hlasování. pro 6 proti 0 zdržel se 0
 
Usnesením č.35/12/2007
zastupitelstvo schválilo podání žádostí o dotace:
1. podpora práce s dětmi ve výši 195 500,- Kč /70 %/
2. podpora sportu ve výši 98 000,- Kč /70 %/
Obec se bude podílet  minimálně  30 %  , celkem částkou 42 000,- Kč  hřiště,  85500,-Kč  hasičská
stříkačka pro mládež.
 
5.
Starosta informoval zastupitelstvo o zasedání valné hromady Sdružení měst a obcí okresu Tábor, která se
konala 19.12.2007 v Táboře.
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6.
V diskusi vystoupil pan Josef Hájek, Bzová 29, požadoval vysvětlení k opravě silnice v Bělči před panem
Štekerem.
 
 
V Bělči dne 27.12.2007
Zapsala: Melicharová
Starosta: Josef Bartůněk Ověřovatelé zápisu: Marcel Fiala, Josef Mareš
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