
Z á p i s
 
z jednání zastupitelstva Obce Běleč, které se konalo dne 18.listopadu 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. Územní plán Běleč
2. Zpráva o činnosti kontrolního výboru ze dne 18.11.2008
3. Plynovod trasa Šebířov - Lukavec
4. Žádost o dotaci - budova OÚ Běleč čp.22
5. Zpráva o hospodaření obce k 30.10.2008, příprava rozpočtu na rok 2009
6. Rozpočtové opatření č.9/10/2008 a č.10/11/2008

7. Převod volných fin.prostředků z termínovaného vkladu
Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce pan Josef Bartůněk, konstatoval, že je přítomna
nadpoloviční většina členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je schopné usnášet se. K zápisu z
minulého jednání 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: 4/0/0

Zastupitelstvo schválilo program dnešního jednání.
 
l. Územní plán Běleč
Pořízení Územního plánu Běleč.
Zastupitelstvo obce Běleč schvaluje pořízení Územního plánu Běleč.
Hlasování: 4/0/0
Usnesením č.18/11/2008
zastupitelstvo obce Běleč schvaluje pořízení Územního plánu Běleč.
 
Určení zastupitele obce spolupracujícího s pořizovatelem při zpracování podkladů pro
pořízení Územního plánu Běleč na základě Zákona č. 183/2006 Sb.
1. Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 6 odst.6) písm.e), v souladu s § 47 odst. 1) a 4) Zákona
č.183/2006 Sb. zastupitele  spolupracujícího s pořizovatelem při zpracování podkladů  pro pořízení
Územního plánu Běleč a to pana Josefa Bartůňka, starostu obce.

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí souhlas určeného zastupitele  obce  pana Josefa Bartůňka se
spoluprací s pořizovatelem při zpracování podkladů pro pořízení Územního plánu Běleč.

3.  Zastupitelstvo  obce  ukládá  určenému zastupiteli  panu Josefu Bartůňkovi,  aby  spolupracoval  s
pořizovatelem na zpracování podkladů pro pořízení Územního plánu Běleč.

Hlasování: 4/0/0
Usnesením č.19/11/2008
zastupitelstvo obce určuje zastupitele obce spolupracujícího s pořizovatelem při
zpracování podkladů pro pořízení Územního plánu Běleč pana Josefa Bartůňka,
starostu obce (bod l-3).
 
Usnesení o pořizovateli územního plánu, na podkladě kterého obec požádá obec
s rozšířenou působností (město Tábor) o zajištění procesu pořízení oprávněnou osobou.
Zastupitelstvo obce souhlasí se zasláním žádosti obec Běleč, kterou obec požádá Městský
úřad Tábor o pořízení Územního plánu Běleč.
Hlasování: 4/0/0
Usnesením č.20/11/2008
zastupitelstvo obce souhlasí se zasláním žádosti obce Běleč, kterou obec požádá Městský
úřad Tábor, Odbor územního rozvoje , Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor o pořízení

Územního plánu Běleč.
2. Zpráva o činnosti kontrolního výboru ze dne 18.11.2008

Zastupitelstvo bere na vědomí zápis o provedené kontrole kontrolním výborem obce dne
18.11.2008. Kontrolní výbor upozornil na chybné zveřejnění záměru obce prodat parcelu pod
bytovou jednotkou v Bělči, jedná se o stavební parcelu č.122, která je v majetku
Pozemkového fondu ČR. Zastupitelstvo proto ruší své rozhodnutí ze dne 4.9.2008 (bod
programu jednání zastupitelstva č.4 Různé v tomto znění:“ Zastupitelstvo schválilo žádost
Davida Ruckera, 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.“
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Hlasování: 4/0/0
3. Plynovod navržená trasa Šebířov - Lukavec
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost o vyjádření k akci : VTL propoj Šebířov-Pacov, I.etapa
Šebířov - Lukavec“, kterou předložila firma GASPLAN s.r.o. České Budějovice.
4. Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova
Zastupitelstvo projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na opravu obecního úřadu a
přístavby garáže na hasičské auto v Bělči v roce 2009. Předpokládané náklady 325 tis. Kč,
z toho 195 tis. Kč dotace. Žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje bude podána do 31.12.2008.
Hlasování: 4/0/0
Usnesením č.21/11/2008
zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci ve výši 200 tis.Kč na opravu budovy a
přístavbu garáže na hasičské auto - budova OÚ v Bělči čp.22.
5. Zpráva o hospodaření obce k 30.10.2008, příprava rozpočtu na rok 2009
Zastupitelstvo schválilo příjmy a výdaje obce k 30.10.2008 dle výkazu Fin 2-12M.
Příjmy ve výši 1812 tis.Kč (z toho daňové příjmy1597 tis.Kč, přijaté dotace 137 tis.Kč).
Výdaje ve výši 1124 tis.Kč. Předpokládaný zůstatek fin.prostředků k 31.12.2008 je 1600
tis.Kč. Zastupitelstvo projednávalo jednotlivé výdaje, které budou zařazeny do návrhu
rozpočtu na příští rok.
6. Rozpočtové změny
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č.9/10/2008 a č.10/11/2008
dle přílohy.
Hlasování: 4/0/0
Usnesením č.22/11/2008
zastupitelstvo schválilo rozpočtové změny č.9/10/2008/ a č.10/11/2008 dle přílohy.
7. Převod volných finančních prostředků z termínovaného vkladu.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo použití dočasně volných finančních prostředků
ve výši 1,000.000,- Kč k investování do cenných papírů prostřednictvím KB Tábor.
Hlasování: pro 4/0/0
Usnesením č.23/11/2008
zastupitelstvo schválilo smlouvu č.0230043870 o obstarávání obchodů s cennými papíry
koletivního investování.
V Bělči dne 18.11.2008
Zapsala: Melicharová
Starosta: Josef Bartůněk Ověřovatelé zápisu: Pavel Krejčí Marcel Fiala
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