
Z á p i s
 
z jednání zastupitelstva Obce Běleč, konaného dne 16. ledna 2009 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Začátek v 19.00 hodin.
Přítomni dle prezenční listiny:
Ověřovatelé zápisu: Marcel Fiala, Josef Mareš
Zapisovatel: Marie Melicharová
 
Program:
1 . Zpráva o provedené inventarizaci majetku obce k 31.12.2008
2. Odkoupení pozemku od Jaroslava Svatka a Ladislava Melichara ve Bzové - smlouva
3. Žádost Jaroslava Javorského, Běleč 12 o odkoupení části obecního pozemku v Bělči
4. Zpráva o příjmech a výdajích obce k 31.12.2008
5. Příspěvky: turnaj ve stolním tenise v Bělči, dětský karneval, hudební kroužek
 
 
Jednání zastupitelstva  zahájil starosta  obce  pan Josef  Bartůněk,  konstatoval,  že  jsou přítomni všichni
členové zastupitelstva. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny připomínky.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni Josef Mareš a Marcel Fiala, zapisovatel Marie Melicharová. Starosta
dal hlasovat o programu jednání.
Hlasování: 7/0/0
Zastupitelstvo schválilo program dnešního zasedání.
 
 
1.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo zápis o provedené inventarizaci veškerého majetku a závazků obce
k 31.12.2008, kterou provedla inventarizační komise.
Hlasování: 7/0/0
Usnesením č. 1/1/2009/
zastupitelstvo schválilo zápis o provedené inventarizaci majetku a závazků obce k 31.12.2008.
2.
Zastupitelstvo schválilo odkoupení části pozemku ve Bzové od pana Jaroslava Svatka Bzová čp.6 (par.č.
727/1, zahrada v k.ú.Běleč) o výměře 357 m2 a od pana Ladislava Melichara, Bzová čp.27 pozemek
(par.č. 727/2, ostatní komunikace v k.ú.Běleč) o výměře 32 m2 za cenu 50,- Kč za l m2.
Hlasování: 7/0/0
Usnesením č.2/1/2009
zastupitelstvo schválilo  odkoupení  části  pozemku par.č.727/1,  zahrada v k.ú.Běleč,  sídlo  Bzová o
výměře 357 m2 za cenu 50,- Kč za l m2 od pana Jaroslava Svatka, Bzová čp.6, 391 43 Mladá Vožice.
Dále pozemek par.č.727/2, ostatní plocha, v k.ú.Běleč, sídlo Bzová o výměře 32 m2 za cenu 50,- Kč za
l m2 od pana Ladislava Melichara, Bzová čp. 27, 391 43 Mladá Vožice.
3.
Zastupitelstvo projednalo žádost pana Jaroslava Javorského, Běleč čp.12 o odkoupení části obecního
pozemku. Zastupitelstvo bere žádost na vědomí, záměr prodeje bude zveřejněn na úřední desce.
4.
Zastupitelstvo schválilo příjmy a výdaje obce k 31.12.2008 dle výkazu Fin 2 12M.
Hlasování: 7/0/0
 
5.
Zastupitelstvo schválilo příspěvek:
3000,- Kč na zakoupení cen na turnaj ve stolním tenise, který se bude konat v sobotu 24.ledna
2000,- Kč na zakoupení stojanů na noty pro hudební kroužek
2000,- Kč na zakoupení cen na dětský karneval, který se bude konat 28.února
Hlasování: 7/0/0
 
V Bělči dne 17.1.2009
Zapsala: Melicharová
Starosta: Josef Bartůněk
 
Ověřovatelé zápisu: Marcel Fiala Josef Mareš
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