
                                                           Z á p i s

z jednání zastupitelstva Obce Běleč, konaného dne 28. dubna 2009 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Začátek ve 20.00 hod.
Přítomni: dle prezenční listiny
Zapisovatel: Marie Melicharová
Ověřovatelé zápisu: Marcel Fiala,  Josef Mareš
 
Program:
1.  Návrh smlouvy - lesní hospodářský plán
2.  Rozpočtové změny
3.  Příjmy a výdaje obce k 31. 3. 2009
4.  Dohody o provedení práce v roce 2009
5.  Různé
 
Schůzi zahájil starosta pan Josef Bartůněk, přivítal přítomné a dal hlasovat o programu dnešního zasedání.
Jmenoval zapisovatele a ověřovatele dnešního zápisu. Zastupitelstvo je schopno usnášet se, jsou přítomni
všichni členové zastupitelstva.
K zápisu z minulého jednání zastupitelstva nebyly vzneseny připomínky.
1.
Zastupitelstvo projednávalo návrh smlouvy na zpracování lesního hospodářského plánu na období 2011 -
2020 od firmy Lesprojekt Stará Boleslav.
2.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č. 3/04/2009 a č.4/04/2009 dle přílohy.
Hlasování: 7/0/0
Usnesením č.6/04/2009
zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č.3/04/2009 a č.4/04/2009 dle přílohy.
3.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo příjmy a výdaje obce k 31.3.09 dle výkazu Fin 2-12 M. Zůstatek
finančních prostředků k 31.3. 2009 je 1088 tis.Kč (Příloha č.l).
Hlasování:7/0/0
4.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo dohody o provedení práce na rok 2009 - vedení kroniky
Mgr.Mirka  Čechová,  obsluha  požární nádrže   -  Josef  Mareš,  obsluha  vodovodů  -  Josef  Hájek,  Pavel
Rychlý, Stanislav Břenda, Pavel Krejčí, sečení veřejných prostranství - Petr Skyva, Jaroslav Krejčí, Jiří
Smrčina.  Odměny zůstávají ve stejné výši jako v minulém roce.
Hlasování: 7/0/0
5.
Různé
Zastupitelstvo schválilo  prodej pozemku par.č.  st.  65/2 o výměře  64 m2 zastavěná  plocha,  nádvoří v
k.ú.Běleč, sídlo Bzová za cenu 50,- Kč za 1 m2  ing.Barboře Morávkové, Voračického předměstí 636, 391
43 Mladá Vožice. Záměr o prodeji byl zveřejněn na úřední desce od 2.4. do 20.4. 2009. Veškeré náklady
spojené s převodem pozemku hradí kupující.
Hlasování:  7/0/0
Usnesením č.7/04/2009
zastupitelstvo schválilo prodej pozemku par.č.st.65/2 o výměře 64 m2 zastavěná plocha, nádvoří  v
k.ú.Běleč, sídlo Bzová za cenu 50,- Kč za l m2 ing.Barboře Morávkové Voračického náměstí 636, 391
43 Mladá Vožice.
 
Zastupitelstvo dále schválilo:
-  žádost pan Martina Bednáře, Bzová čp.22 o poskytnutí příspěvku MŠ Louňovice na 2 děti
-  pořízení počítače pro obecní úřad
 
-  uzavření smlouvy o zpracování Územního plánu Běleč s Ing.arch.Komrskou,Mladenovova
   3234,  Praha 4
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-  uzavření koordinační dohody mezi obcí a místně příslušným útvarem policie
-  přijetí ochranných oděvů pro zásahovou jednotku Obce Běleč , dle smlouvy o převodu 
   vlastnictví k majetku  ČR ev.č.PO-66-698/710-2009
-  dokoupení tří párů obuvi pro zásahovou jednotku Obce Běleč
-  dokončit oplocení tenisového kurtu ve Bzové a nákup antuky na úpravu povrchu
-  uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (lávka za rybníkem u Smrčinů ve Bzové)
Hlasování: 7/0/0 
 
Zastupitelstvo neschválilo:
-  prodej části obecního pozemku par.č.176/1 v k.ú.Běleč  panu Jaroslavu Javorskému, Běleč 
   čp.12.
Hlasování:  7/0/0
 
Zastupitelstvo bere na vědomí:
připomínky a podněty občanů k územnímu plánu.
 
 
V Bělči dne 30.4.2009
Zapsala: Marie Melicharová
Starosta: Josef Bartůněk
 
 
                                                          Ověřovatelé zápisu:     Marcel Fiala             Josef Mareš
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