
Z á p i s
 
z jednání zastupitelstva Obce Běleč, konaného dne 1.7.2008 v zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek
ve 20.00 hod.
Přítomni dle prezenční listiny.
Omluvena: Marie Bednářová
Návrh programu:

1. Zpráva o příjmech a výdajích obce k 31.5.2008
2. Schválení přijaté dotace na opravu místní komunikace
3. Rozpočtové změny č. 3/05/2008 a č.4/06/2008
4. Prodej pozemků
5. Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru obce
6. Zpráva o hospodaření v lesích
7. Vesnice roku
8. Zpracování projektů pro přiznání dotací z MAS Krajina srdce Mladá Vožice
9. Různé, připomínky a návrhy občanů.

 
 
Jednání zahájil starosta obce pan Josef Bartůněk, konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů
zastupitelstva a zastupitelstvo je schopno usnášet se. K zápisu z minulého jednání zastupitelstva nebyly
vzneseny připomínky. Z navrženého programu byl odložen na příští jednání bod č.6 /Zpráva o hospodaření
v lesích/ z důvodu neúčasti lesního hospodáře pana Zdeňka Šmída. Do programu byla zařazena zpráva
kontrolní komise SMOOT Tábor.
Ověřovateli zápisu  byli jmenováni Jaroslav  Čech  a  Josef  Mareš.  Starosta  dal  hlasovat  o  navržených
změnách v programu jednání.
Hlasování: 6 / 0 / 0 /
Zastupitelstvo schválilo změny v programu dnešního jednání.
 
1.
Zprávu o příjmech a výdajích obce k 31.5.2008 podala paní Marie Melicharová, celkové příjmy
k uvedenému datu jsou 705169,25 Kč, výdaje 664306,56 Kč dle výkazu Fin 2-12M.
Hlasování: 6 / 0 / 0 /
Zastupitelstvo schválilo příjmy a výdaje obce k 31.5.2008
 
2.
Starosta pan Bartůněk předložil ke schválení příjem dotace ve výši 90 tis.Kč na opravu místní komunikace
ve Bzové. Dotace je poskytnuta z rozpočtu Jihočeského kraje a představuje maximálně 50 % z celkových
nákladů.
Hlasování: 6 / 0 / 0 /
Usnesením č.11/07/2008
zastupitelstvo schválilo příjem neinvestiční dotace z rozpočtu Jihočeského kraje na opravu místní
komunikace ve Bzové ve výši 90000,- Kč.
 
3.
Zastupitelstvo projednalo rozpočtové změny č.3/05/2008 /příloha/ a č.4/06/2008 /příloha/
Podle výše uvedených rozpočtových změn se rozpočet zvyšuje v příjmech i ve výdajích celkem o částku
95 tis.Kč.
Hlasování: 6 / 0 / 0 /
Usnesením č.12/07/2008
zastupitelstvo schvaluje rozpočtové změny č.3/05/2008 a č. 4/06/2008 dle příloh.
 
4.
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku par.číslo 75/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 886 m 2 a
pozemek  par.číslo  740,  zahrada  o  výměře  310  m2  v  k.ú.Běleč,  sídlo  Bzová  panu  Janu  Tvrdíkovi,
Hostivařská 211/27, Praha 10 a paní Michaele Tvrdíkové Libeňská 856/38 , Praha 8 za cenu 50,- Kč za l
m2. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující. Záměr obce prodat výše uvedené pozemky
byl zveřejněn na úřední desce od 26.5.2008 do19.6.2008.
Hlasování: 5 / 1 / 0
Usnesením č. 13/06/2008
zastupitelstvo schválilo prodej pozemku par.č.75/2 o výměře 886 m2 a pozemek par.č.740 o výměře
310 m2 v k.ú.Běleč, sídlo Bzová panu Janu Tvrdíkovi, Hostivařská 211/27, Praha 10 a paní Michaele
Tvrdíkové,  Libeňská  856/38,  Praha  8  za  cenu  50,-  Kč  za  l  m2.  Náklady  spojené  s  převodem
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nemovitosti hradí kupující.
 
5.
Zastupitelstvo bere  na  vědomí předložené zprávy o provedených kontrolách finančního a  kontrolního
výboru obce v druhém čtvrtletí roku 2008 dle přílohy.
 
6.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu kontrolní komise SMOOT ze dne 15.5.2008 /příloha/.
 
7.
Starosta  pan Josef  Bartůněk informoval o  průběhu návštěvy hodnotící komise  Vesnice  roku,  která  se
konala 3.6.2008. Obec nezískala žádné ocenění.
 
8.
Zastupitelstvo projednalo zpracování projektů  pro přiznání dotací z MAS Krajina  srdce Mladá Vožice.
Bude  zpracován  projekt  na  opravu kapličky v Bělči  společně  se  zakoupením zahradního  traktoru  na
údržbu veřejných prostranství ve Bzové /sečení/.
Druhý projekt bude zpracován na rekonstrukci chodníku v Bělči.
 
9.
V diskusi vystoupil pan Josef Hájek, předseda inventarizační komise a doporučoval zastupitelstvu, jinou
formu  hospodaření  v  obecních  lesích  a  změnu  smlouvy  o  pronájmu  lesních  pozemků.  Navrhoval
spolupráci například s firmou SVOL, která nabízí metodickou pomoc. Doporučuje, aby veškeré příjmy a
výdaje na činnost v lesích byly zachyceny v účetnictví obce.
Pan Hájek dále  navrhuje,  aby obec  vznesla  dotaz na  společnost  T-Mobile,  zda  by bylo možné využít
stožáru na Husí hoře k umístění zařízení na příjem signálu na internet.
Zastupitelstvo  bere  připomínky  na  vědomí.  Pan  Zdeněk  Šmíd  bude  písemně  pozván  k  jednání  na
8.července 2008.
 
10. Zastupitelstvo stanovilo úřední den na obecním úřadě: každou středu od 8 – 18 hodin.
 
V Bělči dne 7.7.2008
Zapsala: Melicharová
Starosta obce: Josef Bartůněk Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Čech, Josef Mareš
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