
Z á p i s
 
z jednání  zastupitelstva  Obce  Běleč,  konaného dne  4.9.2008 v zasedací místnosti  obecního  úřadu.
Začátek ve 20.00 hod.
Přítomni: dle prezenční listiny
Neomluveni: Josef Mareš, Marie Bednářová, Jaroslav Čech
Zapisovatel: Marie Melicharová
Ověřovatelé zápisu: Marcel Fiala, Rudolf Šedivý
 
Návrh programu:
l. Zpráva o příjmech a výdajích obce k 31.8.2008
2. Rozpočtové změny
3. Schválení výdajů /příspěvky, pořízení materiálu, vyřazení kancelářské techniky/
4. Různé
 
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. Ověřovateli zápisu byli jmenováni Marcel Fiala a Rudolf Šedivý, zapisovatel Marie
Melicharová. Starosta dal hlasovat
o předloženém návrh programu dnešního jednání.
Hlasování: 4/0/0
Zastupitelstvo schválilo program dnešního jednání.
1.
Zprávu o příjmech a výdajích obce k 31.8.2008 podala Marie Melicharová, celkové příjmy dle výkazu Fin
2-12M k uvedenému datu činí 1.446 073,90 Kč, výdaje 882172,87 Kč.
Hlasování: 4/0/0
Zastupitelstvo schválilo příjmy a výdaje obce k 31.8.2008.
2.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č.5/07/2008, 6/08/2008 a 7/09/2008 dle příloh.
Jedná se o zvýšení rozpočtu v příjmech i ve výdajích o částku dotace na zaměstnance.
Hlasování: 4/0/0
Usnesením č.14/09/2008
zastupitelstvo schválilo rozpočtové změny č.5/07/2008, 6/08/2008 a 7/09/2008 dle příloh.
3.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:

vyřazení nefunkční kopírky a pořízení nové
vyřazení nevyužité tiskárny /starší typ/ - prodej za 300,- Kč
nákup podlahové krytiny na obecní úřad
nákup podlahové krytiny do klubovny pro mladé hasiče
nákup baterie do hasičského auta
příspěvek na pořádání fotbal. turnaje v Bělči /úhrada nájmu chem.WC/
příspěvek na akci Jezdeckého klubu v Mladé Vožici /úhrada nájmu chem.WC/

Hlasování: 4/0/0
4.
Zastupitelstvo schválilo zpracování územního plánu pro obec Běleč.
Hlasování: 4/0/0
Zastupitelstvo schválilo dodatek k podnájemní a nájemní smlouvě uzavřené s Agrospolem Mladá Vožice
a.s. o zvýšení nájemného z obecních pozemků s platností od roku 2008 .
Hlasování: 4/0/0
 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo požádání žádosti o převod parcel číslo1060/4, 1635/11 a 1701 v k.ú.
Běleč  z  Úřadu  pro  zastupování státu  ve  věcech  majetkových  do  vlastnictví  obce  Běleč.  Jedná  se  o
pozemek pod vodojemem v Bělči pp.č. 1060/4, místní komunikaci v Bělči a část zahrady pana Krcha pp.č.
1635/11, cesta do Mederov ve Bzové pp.č. 1701.
Hlasování: 4/0/0
Usnesením č. 15/09/2008
zastupitelstvo schválilo podání žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o převod pp.č.
1060/4  o výměře  5052 m2,  1635/11 o  výměře  779  m2 a  1701 o výměře  1177 m2 v k.ú.  Běleč  do
vlastnictví obce Běleč.
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Zastupitelstvo schválilo žádost pana Jaroslava Bednáře, Bzová čp.22 o připojení na obecní vodovod ve
Bzové k parcele číslo 956/4 a napojení na místní kanalizaci pro dešťovou vodu.
Hlasování: 4/0/0
 
Zastupitelstvo schválilo žádost Davida Rucker, Josefa Mareše, Petra Skyvy, Martina Polesného, bytem
Běleč čp. 43 /bytová jednotka/ o odkoupení části parcely č. 178/2
pod bytovou jednotkou. Záměr o prodeji pozemku bude zveřejněn na úřední desce.
Hlasování: 4/0/0
 
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost Ing.Barbory Morávkové, bytem Voračického předměstí 636, 391
43 Mladá Vožice týkající se vyjádření obce ke stavbě rodinného domu
ve Bzové na parcele č.717/1.
 
Zastupitelstvo bere na vědomí ústní žádost pana Miroslava Svatka, Bzová čp.3 o výměnu pozemku ve
Bzové.
 
Zastupitelstvo bere na vědomí připomínky pana Josefa Hájka, Bzová čp.29:

žádost o změnu územní plánu
třídění odpadu ve Bzové a odvoz skla
odklizení krmiva pro zvěř u vodojemu
odstranění větví pod elektrickým vedením u čekárny

 
 
V Bělči dne 10.9.2008
Zapsala: Melicharová
 
 
Starosta obce : Josef Bartůněk Ověřovatelé zápisu: Marcel Fiala Rudolf Šedivý
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