
Z á p i s
 
z jednání zastupitelstva Obce Běleč konaného dne 19.února 2008 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Začátek v 19.00 hod.
Přítomni: dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Pavel Krejčí, Marie Bednářová
Zapisovatelka: Marie Melicharová
 
Program jednání:

1. Zpráva o hospodaření obce za rok 2007
2. Zpráva o provedené inventuře k 31.12.2007
3. Příspěvek Ochrana fauny ČR Votice na rok 2008
4. Příspěvek na dětský karneval a nákup stojanů na noty
5. Příspěvky při narození dítěte
6. Smlouvy – Základní škola a Mateřská škola Mladá Vožice na rok 2008
7. Mikroregion Venkov – rozpočet na rok 2008
8. Dotace na rok 2008

 
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
 
1.
Zastupitelstvo schválilo příjmy a výdaje obce k 31.12.2007 dle výkazu Fin2-12M.
Hlasování : pro 6 proti 0 zdržel se 0
 
2.
Zastupitelstvo schválilo předloženou zprávu o provedené inventarizaci k 31.12.2007.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Závěrečný účet obce k 31.12.2007 bude projednán pro provedeném přezkumu hospodaření, který se koná
21.února 2008.
 
3.
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí příspěvku na činnost organizaci Ochrana fauny ČR Votice
ve výši 1000,- Kč na rok 2008.
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 1
 
4.
Zastupitelstvo schválilo příspěvek na dětský karneval ve výši 2000,- Kč a příspěvek na
zakoupení stojanů na noty ve výši 1650,- Kč pro místní dětský kroužek.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
 
5.
Zastupitelstvo schválilo vyplacení příspěvku při narození dítěte ve výši 3000 Kč na jedno dítě
těmto rodinám:
Manželé Smrčinovi, Bzová čp.12
Manželé Kubů, Bzová čp.13
Manželé Řásných, Bzová čp.11
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
 
 
 
6.
Zastupitelstvo projednávalo návrh smlouvy na příspěvek pro základní školu a mateřskou školu na rok
2008, kterou předložilo Město Mladá Vožice.
Základní školu navštěvuje 19 dětí, příspěvek na l žáka činí 5867,- Kč, mateřskou školu navštěvuje 5 dětí,
příspěvek na l dítě činí 4500,- Kč.
Příspěvek na  základní školu činí v  roce  2008 celkem 111473,-.Kč,  příspěvek na  mateřskou školu na
II.pololetí šk. r.2007/2008 činí 22500,- Kč.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesením č.1/02/2008 zastupitelstvo schválilo:
- příspěvek Základní škole v Mladé Vožici na rok 2008 ve výši 111473,- Kč
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- příspěvek Mateřské škole v Mladé Vožici na II.pol. škol.r.2007/2008 ve výši 22500,- Kč
 
7.
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočet Mikroregionu Venkov na rok 2008.
 
8.
Zastupitelstvo projednávalo možnost podání žádosti o dotaci na výměnu střešní krytiny
na budově obecního úřadu .
 
V Bělči dne 19.2.2008
Zapsala: Melicharová
Starosta: Josef Bartůněk Ověřovatelé zápisu: Marie Bednářová, Pavel Krejčí
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