
 
Z á p i s
 
z jednání zastupitelstva Obce Běleč, konaného dne 22. května 2008 v zasedací místnosti.
Začátek ve 20.00 hod. Přítomni dle prezenční listiny.
 
Ověřovatelé zápisu: Pavel Krejčí, Josef Mareš
Zapisovatel: Marie Melicharová
 
Program:
l. Zpráva o příjmech a výdajích obce k 30.4.2008
2. Rozpočtová změna č.2/04/2008
3. Prodej obecních pozemků
4. Převzetí pozemků od státu do vlastnictví obce
5. Dohody o provedení práce
6. Přijetí zaměstnance
7. Zpráva o provedené kontrole OSSZ Tábor
8. Různé – příspěvek na turnaj ve stolním tenisu

- darování knih obci
- mulčovací kůra do Bzové
- stavění májek ve Bzové
- oprava lávky za rybníkem u Smrčinů ve Bzové
- terénní úpravy /navezení zeminy/ ve Bzové
- příspěvek na akci hasičů /úhrada nájemného za chem.WC dne 21.6.2008/
- přidělení pracovních obleků pro Jednotku požární ochrany

9. Dodatek k zápisu ze dne 18.9.2007 - MAS Krajina srdce
10. Žádost o bezúplatný převod parcely č.1635/11
 
 
Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce, konstatoval, že zastupitelstvo je schopno usnášet se,
protože je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K zápisu z minulého zasedání zastupitelstva
nebyly vzneseny připomínky. Starosta jmenoval zápisovatele a ověřovatele zápisu a dal hlasovat
o návrhu programu dnešního jednání.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Program dnešního zasedání byl schválen.
 
l. Zastupitelstvo schválilo příjmy a výdaje obce k 30.4.2008 dle výkazu Fin 2-Ml2.

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
 

2. Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č.2/04/2008 dle přílohy.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesením č.7/05/2008
zastupitesltvo schválilo rozpočtovou změnu č.2/04/2008
 

3. Zastupitelstvo projednalo žádost pana Jana Tvrdíka Hostivařská 211/27, Praha 10 o koupi
pozemků par.č. 75/2 o výměře 886 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a par.č.740 o výměře 310
m2 (zahrada) v k.ú.Běleč, sídlo Bzová.
Zastupitelstvo s prodejem výše uvedených pozemků souhlasí – záměr obce prodat tyto pozemky
bude zveřejněn dle zákona č.128/2000 .
Cena za l m2 je 50,- Kč, náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.
Hlasování: pro 6 proti 1 zdržel se 0
 
 

4. Zastupitelstvo projednalo bezúplatný převod místních komunikací od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových do vlastnictví obce Běleč.
Hlasování pro 7 proti 0 zdržel se 0
 
Usnesením č.8/05/2008
zastupitelstvo schválilo bezúplatný převod pozemků - místních komunikací od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Běleč dle soupisu parcel:
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Pozemková par.číslo Druh pozemku Způsob využití Druh komunikace
377 ostatní plocha ostatní komunikace místní komunikace
1645/3 ostatní plocha ostatní komunikace místní komunikace
1649/1 ostatní plocha ostatní komunikace místní komunikace
1657/2 ostatní plocha ostatní komunikace místní komunikace
1657/3 ostatní plocha ostatní komunikace místní komunikace
1657/5 ostatní plocha ostatní komunikace místní komunikace
1663 ostatní plocha ostatní komunikace místní komunikace
1665 ostatní plocha ostatní komunikace místní komunikace
1666 ostatní plocha ostatní komunikace místní komunikace
1668/1 ostatní plocha ostatní komunikace místní komunikace
1670 ostatní plocha ostatní komunikace místní komunikace
1671 ostatní plocha ostatní komunikace místní komunikace
1672/1 ostatní plocha ostatní komunikace místní komunikace
1673/1 ostatní plocha ostatní komunikace místní komunikace
1675 ostatní plocha ostatní komunikace místní komunikace
1677/1 ostatní plocha ostatní komunikace místní komunikace
1677/2 ostatní plocha ostatní komunikace místní komunikace
1679 ostatní plocha ostatní komunikace místní komunikace
1680 ostatní plocha ostatní komunikace místní komunikace
1683 ostatní plocha ostatní komunikace místní komunikace
1696/1 ostatní plocha ostatní komunikace místní komunikace
1696/2 ostatní plocha ostatní komunikace místní komunikace
1696/3 ostatní plocha ostatní komunikace místní komunikace
1696/4 ostatní plocha ostatní komunikace místní komunikace
1702/2 ostatní plocha ostatní komunikace místní komunikace
1702/3 ostatní plocha ostatní komunikace místní komunikace
1708 ostatní plocha ostatní komunikace místní komunikace
1716 ostatní plocha ostatní komunikace místní komunikace
1719/3 ostatní plocha ostatní komunikace místní komunikace
1719/9 ostatní plocha ostatní komunikace místní komunikace
1681 ostatní plocha ostatní komunikace místní komunikace

 
 
 
5. Zastupitelstvo schválilo dohody o provedení práce na rok 2008

Mgr.Miroslava Čechová – vedení kroniky, Josef Mareš – obsluha požární nádrže u čp.43 v Bělči,
Pavel Rychlý, Josef Hájek, Stanislav Břenda, Pavel Krejčí – obsluha vodovodů, Jiří Smrčina
Petr Skyva, Jaroslav Krejčí – sečení veřejných prostranství.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

6. Zastupitelstvo schválilo uzavření pracovní smlouvy na plný pracovní úvazek od 2.6.2008 s paní Marií
Melicharovou, Bzová 27 – administrativní a účetní práce. Pracovní místo bude dotováno po dobu 1
roku částkou 5000,- Kč, po této době bude výše pracovního úvazku přehodnocena.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

7. Starosta informoval o provedené kontrole týkající se mzdové agendy /OSSZ Tábor/, nebyly
zjištěny nedostatky.

8. Různé - zastupitelstvo schválilo uspořádání turnaje ve stolním tenise
příspěvek na tuto akci 3000,- Kč na zakoupení cen.
- zastupitelstvo schválilo předání dárkového koše v hodnotě 1000,- Kč paní Milušce Filipové,
Běleč č.43 za knihy, které darovala obci.
- zastupitelstvo schválilo zakoupení mulčovací kůry na úpravu vysázených ploch ve Bzové
(od zastávky autobusu ke vsi).
- oprava lávky ve Bzové bude provedena do 30.6.2008
- navezení zeminy ke Bzové u odbočky k bývalém kravínu (srovnání terénu po odstranění
křovin tak, aby se plochy mohly udržovat travní sekačkou). Zemina bude navezena od pana
Josefa Bartůňka, Běleč čp.23.

- zastupitelstvo projednalo přidělení šesti pracovních obleků pro Jednotku požární ochrany SDH
Běleč od Hasičského záchranného sboru Tábor
- zastupitelstvo schválilo poskytnutí příspěvku na akci hasičů /úhrada nájmu chem.WC dne
21.6.2008/
9. Zastupitelstvo schválilo dodatek k zápisu z jednání zastupitelstva ze dne 18.9.2007, kde bylo v bodě č.2
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projednáváno zařazení návrhů projektů vhodných do databáze Strategického plánu LEADER, v tomto
znění: Obec Běleč souhlasí se Strategickým plánem LEADER a se zapojením obce Běleč do území MAS
Krajina srdce Mladá Vožice.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesením č.9/05/2008
zastupitelstvo souhlasí se Strategickým plánem LEADER a se zapojením obce Běleč do území MAS
Krajina srdce Mladá Vožice.
 
10. Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost obce o bezúplatný převod parcely č.1635/11 o výměře
779 m2,jiná plocha, ostatní plocha, která je ve vlastnictví státu. Žádost bude předána Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesením č.10/05/2008
zastupitelstvo schválilo bezúplatný převod par.č.1635/11,jiná plocha , ostatní plocha o výměře 779
m2 v k.ú.Běleč do vlastnictví obce Běleč.
 
 
V Bělči dne 26.května 2008
Zapsala: Melicharová
Starosta: Josef Bartůněk
 

 
Ověřovatelé zápisu: Pavel Krejčí, Josef Mareš
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