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Zápis
z jednání zastupitelstva Obce Běleč, konaného dne 4.3.2009 v zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek
v 19.00 hod.
Přítomni: dle prezenční listiny
Zapisovatel: Marie Melicharová
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Čech, Pavel Krejčí
Program:
1. Rozpočtová změna č.1/02/2009
2. Král Václav Běleč čp.40 – prodej části obecního pozemku (smlouva)
3. Příspěvek Sdružení měst a obcí okresu Tábor na r. 2009
4. Oslava Mezinárodního dne žen
5. Žádost o odprodej obecního pozemku – Ing. Barbora Morávková
6. Žádost na SÚS Tábor – čistění mostu u Bělče
7. Zájezd na Moravu
8. Žádost o dotaci - MAS Krajina srdce Mladá Vožice (oprava kapličky,nákup traktůrku,
výsadba stromů)
9. Zřízení nového pracoviště Czech POINT
10. Zpráva o provedené kontrole finančním výborem obce
11. Příjmy a výdaje obce k 31.1.2009
Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce pan Josef Bartůněk, konstatoval, že zastupitelstvo
je schopné usnášet se. K zápisu z minulého jedání nebyly vzneseny připomínky.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni Jaroslav Čech, Pavel Krejčí, zapisovatel Marie
Melicharová. Starosta dal hlasovat o programu dnešního jednání.
Hlasování: 5/0/0
Zastupitelstvo schválilo program dnešního zasedání.
1.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č.1/02/2009 (dle přílohy).
Hlasování : 5/0/0
Usnesením č.3/03/2009
zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č.1/02/2009 dle přílohy.
2.
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku par.č. 175/4 (Geometrický plán č.189-421/2008) o výměře 155 m
2 za cenu 50,- Kč za l m2 panu Václavu Královi Běleč čp.40. Záměr o prodeji části obecního pozemku
par.č.175/1 byl zveřejněn na úřední desce v době od 22.1.2009 do 26.2.2009.
Hlasování: 5/0/0
Usnesením č.4/03/2009
zastupitelstvo schválilo prodej pozemku par.č.175/4, ostatní plocha, zeleň v k.ú.Běleč
o výměře 155 m2 za cenu 50,- Kč za l m2 panu Václavu Královi, Běleč čp.40. Náklady související s
převodem nemovitosti hradí kupující.
3.
Zastupitelstvo schválilo příspěvek na rok 2009 Sdružení měst a obcí okresu Tábor členský poplatek 500,Kč a příspěvek na financování Městské hromadné dopravy ve výši 2670,- Kč (15,- Kč na l obytelele
obce).
Hlasování: 5/0/0
4.
Zastupitelstvo schválilo uspořádání oslavy Mezinárodního dne žen v Bělči dne 7.3.2009 předpokládané
náklady 1500,- Kč.
5.
Zastupitelstvo projednalo žádost Ing.Barbory Morávkové o odprodej obecního pozemku
par.č. 65/2 , zastavěná plocha o výměře 64 m2, v k.ú.Běleč, sídlo Bzová (dvůr v čp.17). Zastupitelstvo
s prodejem souhlasí, záměr bude zveřejněn na úřední desce.
Hlasování: 5/0/0
6.
Zastupitelstvo schválilo, aby byla odeslána na SÚS Tábor žádost o pravidelné čistění mostu
za Bělčí, kde dochází k zamokření a podmáčení okolních ploch.
Hlasování: 5/0/0
7.
Zastupitelstvo schválilo uspořádání zájezdu na Moravu dne 4.4.2009, z rozpočtu obce bude uhrazena
faktura za dopravu autobusem.
Hlasování: 5/0/0
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8.
Zastupitelstvo schválilo, aby obec podala žádost o dotaci prostřednictvím MAS Krajina srdce Mladá
Vožice na opravu kapličky v Bělči, pořízení traktůrku pro Bzovou a výsadbu stromů v obci, která v
minulém roce neprošla.
Hlasování: 5/0/0
9.
Zastupitelstvo projednalo možnost získání dotace na zřízení nového pracoviště Czech POINT ve výši 85
% . Zastupitelstvo nesouhlasí se zřízením tohoto pracoviště v roce 2009.
Hlasování: 5/0/0
10.
Zastupitesltvo bere na vědomí zápis o provedené kontrole finančním výborem obce ze dne 3.2.2009 za
období od 2.10. 2008 do 31.12.2008.
11.
Zastupitelstvo schválilo příjmy a výdaje obce k 31.1.2009, příjmy ve výši 285 tis.Kč a výdaje ve výši 23
tis.Kč (dle výkazu Fin 2-12 M).
Hlasování: 5/0/0
V Bělči dne 4.3.2009
Zapsala: Melicharová
Starosta: Josef Bartůněk

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Čech Pavel Krejčí

