
Z á p i s
 
z jednání zastupitelstva Obce Běleč, které se konalo dne 26.března 2009 v zasedací místnosti obecního
úřadu. Zahájení v 19.00 hod.
Přítomni dle prezenční listiny.
Zapisovatel: Marie Melicharová
Ověřovatelé zápisu: Pavel Krejčí, Josef Mareš
 
Schůzi zahájil místostarosta obce pan Marcel Fiala. Z důvodu náhlé nemoci starosty pana Josefa Bartůňka
dal pan Marcel Fiala hlasovat o změně programu jednání zatupitelstva.
Z původního programu byl vynechán bod č.4 Informace k územnímu plánu a bod č.5 Prodej a pronájem
obecních pozemků,  bod č.6 Informace k dotacím. Jako další bod byla zařazena žádost  o vyjádření ke
stavbě lesní cesty. Posledním bodem jednání byla diskuse.
Dále místostarosta konstatoval, že je  přítomno 6 členů  zastupitelstva a tudíž zastupitelstvo je  schopno
usnášet  se.  Místostarosta  jmenoval  ověřovatele  zápisu  pana  Pavla  Krejčího  a  pana  Josefa  Mareše,
zapisovatele paní Marii Melicharovou.
Místostarosta dal hlasovat o výše uvedených změnách.
Hlasování: 6/0/0
Zastupitelstvo schválilo změny v programu dnešního zasedání.
Program:
1. Příjmy a výdaje obce k 28.2.2009
2. Zpráva o činnosti kontrolního výboru ze dne 23.3.2009
3. Mikroregion Venkov – závěrečný účet za rok 2008
4. Rozpočtová změna č.2/03/2009
5. Zahájení plánovaných akcí v roce 2009
6. Žádost o vyjádření obce ke stavbě lesní cesty v Elbančicích
7. Diskuse
l.
Zprávu o příjmech a výdajích obce k 28.2.2009 podala paní Melicharová, celkové příjmy činí 443 tis.Kč,
výdaje 77 tis.Kč, dle výkazu Fin 2-12 M.
Hlasování: 6/0/0
Zastupitelstvo schválilo příjmy a výdaje obce k 28.2.2009
2.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru ze dne 23.3.2009 (příloha zápis o
provedené kontrole).
3.
Zastupitelstvo bere na vědomí závěrečný účet za rok 2008, který předložil Mikroregion Venkov.
4.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č.2/03/2009 dle přílohy.
Hlasování: 6/0/0
Usnesením č.5/03/2009
zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č.2/03/2009 dle přílohy.
5.
Místostarosta pan Marcel Fiala se krátce zmínil o plánovaných akcích v roce 2009.
6.
Zastupitelstvo projednalo žádost o vydání stanoviska ke stavbě lesní cesty Elbančické, kterou zaslaly
LESY ČR, Lesní správa Kácov. Lesní cesta povede katastrem obce Běleč na pozemku par.č.1013,1037 a
1038/1. Zastupitelstvo nemá námitek a se stavbou souhlasí.
Hlasování: 6/0/0
 
6.Diskuse
Připomínky v diskusi se týkaly převážně  územního plánu Obce Běleč.  Přítomní občané se dožadovali
schůzky se zástupcem firmy, která projekt zpracovává. Chtějí znát více podrobností.
V diskusi vystoupil pan Zdeněk Kubále - občané měli být informováni o možnostech výstavby v obci,
zřízení průmyslové zóny apod., ing. Petr Kubále upozornil na stanovený termín k podávání připomínek
občanů ( do 31.3.2009) a důsledné zveřejňování informací, pan Stanislav Šmejkal - zapracování místních
komunikací podle možnosti do územního plánu.
Zastupitelstvo bere připomínky na vědomí.
 
V Bělči dne 27.3.2009
Zapsala: Marie Melicharová
Místostarosta: Marcel Fiala
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Ověřovatelé zápisu: Pavel Krejčí Josef Mareš
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