
Z á p i s
z jednání zastupitelstva  Obce  Běleč,  konaného dne  14.10.2008 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Začátek v 19.00 hod.
Přítomni: dle prezenční listiny
Zapisovatel: Marie Melicharová
Ověřovatelé zápisu: Marcel Fiala, Pavel Krejčí
 
Program jednání:
1. Zpráva o hospodaření obce k 30.9.2008
2. Zpráva finančního výboru obce o provedené kontrole
3. Rozpočtová změna č.8/10/2008
4. Různé
- Mateřská škola Mladá Vožice příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů za I.pololetí roku
2008/2009
- Darovací smlouva - MAS Krajina srdce Mladá Vožice
- Drakiáda /25.10.2008/ - žádost o příspěvek
- Král Václav Běleč čp.40 - žádost o prodej části obecního pozemku v Bělči
- Příspěvek při narození dítěte
- Vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek
- Zadání zpracování územního plánu
- Klocová Marie, Kutná Hora - žádost o prodej části obecního pozemku ve Bzové
- Manželé Váchovi, Běleč čp.23 - žádost o připojení na obecní vodovod a dešťovou kanalizaci
- Dotace v roce 2009 - možnost podání žádostí do 31.12.2008
- Kubů Michal a Eliška, Bzová čp.13 - žádost o povolení ke kácení stromů
 
 
Jednání zastupitelstva  zahájil starosta  obce  pan Josef  Bartůněk,  konstatoval,  že  jsou přítomni všichni
členové  zastupitelstva.  K  zápisu  z  minulého  jednání  zastupitelstva  nebyly  vzneseny  připomínky.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni Pavel Krejčí a Marcel Fiala, zapisovatel Marie Melicharová. Starosta
dal hlasovat o předloženém návrhu dnešního programu jednání.
Hlasování: 7/0/0
Zastupitelstvo schválilo program jednání.
1.
Zprávu o příjmech a výdajích obce k 30.9.2008 podala Marie Melicharová. Dle výkazu Fin 2-12M činí
příjmy 1576 tis.Kč, výdaje 998 tis.Kč. Stav finančních prostředků ke konci vykazovaného období je 1361
tis.Kč.
Hlasování: 7/0/0
Zastupitelstvo schválilo příjmy a výdaje obce k 30.9.2008.
2.
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis o provedené kontrole finančním výborem ze dne 1.10.2008.
3.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č.8/10/2008 dle přílohy.
Přijaté dotace na zaměstnance (5000,- Kč) a na volby do zastupitelstev krajů (20000,- Kč)
a  použití ve výdajích. V příjmech i ve výdajích se rozpočet  zvyšuje o 25 tis.Kč.  Dále byly schváleny
převody mezi položkami, které výši rozpočtu neovlivňují.
Hlasování: 7/0/0
Usnesením č.16/10/2008
zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č.8/10/2008 dle přílohy.
 
 
4.
Zastupitelstvo schválilo příspěvek pro MŠ Mladá Vožice na I.pololetí školního roku 2008/2009 ve výši
13500,- Kč.
Hlasování: 7/0/0
Zastupitelstvo bere na vědomí darovací smlouvu,  která byla uzavřena s Občanským sdružením MAS
Krajina  srdce  dne  8.8.2008. Podle  darovací smlouvy vyplývá pro obec  povinnost  uhradit částku Kč
8168,- .
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí příspěvku na akci pro děti (Drakiáda) ve výši 1500,- Kč.
Zastupitelstvo  projednalo  žádost  pana  Václav  Krále,  Běleč  čp.  40  od  odkoupení  části  obecního
pozemku par.č.175/1 v k.ú.Běleč. Zastupitelstvo požaduje předložení geometrického plánu.
Zastupitelstvo schválilo příspěvek při narození dítěte manželům Polesným, Běleč čp.43 ve výši 3000,-
Kč.
Zastupitelstvo schválilo směrnici k zadávání veřejných zakázek dle přílohy.
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Hlasování: 7/0/0
Usnesením č.17/10/2008
zastupitelstvo schválilo vnitřní směrnici k zadávání veřejných zakázek dle přílohy.
Zastupitelstvo schválilo zadání zpracování územního plánu firmě Geo Data s.r.o, pobočka Tábor. Tato
firma zajistí obci čerpání financí z Grantového programu Jihočeského kraje, na podporu tvorby územně
plánovacích dokumentací.
Zastupitelstvo projednalo žádost  paní  Marie  Klocové,  Kijevská  597, Kutná  Hora  o odkoupení  části
obecního pozemku par.č.569/10 v k.ú.Běleč, sídlo Bzová. Zastupitelstvo s prodejem souhlasí požaduje
však,  aby  paní  Klocová  předložila  na  obecní úřad  písemný  souhlas  od  pana  Jana  Koblice,  který  je
majitelem sousední nemovitosti.
Zastupitelstvo  projednalo žádost  manželů  Váchových,  Běleč  čp.23 o připojení na  obecní vodovod a
dešťovou kanalizaci - schváleno.
Starosta pan Josef Bartůněk, informoval zastupitelstvo o možnosti čerpání dotací v roce 2009,
termín podání žádosti je do 31.12.2008.
Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Kubů,  Bzová čp.13 o povolení kácení stromu ve Bzové na
parcele č.569/13. Zastupitelstvo jmenovalo kosimi, ve složení Josef Bartůněk, Marcel Fiala, Pavel Krejčí,
která se zúčastní místního šetření.
V Bělči dne 20.10.2008
Zapsala: Melicharová
Starosta obce: Josef Bartůněk Ověřovatelé zápisu: Pavel Krejčí Marcel Fiala
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