
                                               Z á p i s
 
z jednání zastupitelstva Obce Běleč, konaného  dne  19. května 2009  v  zasedací místnosti obecního
úřadu. Začátek ve 20.00 hodin.
Přítomni dle prezenční listiny.
Zapisovatel: Marie Melicharová
Ověřovatelé zápisu: Rudolf Šedivý, Jaroslav Čech
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta pan Josef Bartůněk, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno
6 členů  zastupitelstva, l člen je omluven. Zastupitelstvo je schopno usnášet  se. Starosta dal hlasovat o
programu dnešního jednání. Nikdo z přítomných nežádal o změnu ani doplnění programu.
Hlasování:  6/0/0/
Zastupitelstvo schválilo program dnešního zasedání.
Dále starosta  jmenoval zapisovatele Marii Melicharovou a ověřovatele dnešního zápisu Rudolfa Šedivého
a Jaroslava Čecha.
Program :
l. Pořízení hasičského auta
2. Zájezd pro děti
3. Příspěvek na hasičskou soutěž
1.
Starosta informoval přítomné o situaci,  která    vznikla   kolem   pořízení   hasičského    auta.
V rozpočtu je schválena částka na nákup hasičského auta 1000 tis.Kč, pořízení auta bylo schváleno 9.12.
2008.  V současné  době  má  zastupitelstvo  rozhodnout  o  tom jaký  typ  auta  pořídit.  Podle  zjištěných
informací starosta doporučuje pořízení auta TATRA 815 od Papíren Větřní. Auto je po opravě (výměna
nádrže na vodu), ale jeho cena je včetně DPH 1309 tis.Kč.
V diskusi vystoupil místostarosta pan Marcel Fiala, členové zastupitelstva Pavel Krejčí, Jaroslav Čech,
Rudolf Šedivý, kteří souhlasí s nákupem auta cena však je příliš vysoká a domnívají se, že by pro obec
stačilo  auto  např.ŠKODA  706  nebo  jiný  levnější  typ.  Pan  Marcel  Fiala  dále  upozorňuje,  že  podle
zjišťovaných informací je Tatra velmi náročná na údržbu a navrhuje pořízení typu Trambus.
K prvnímu bodu jednání se rozvinula velmi široká diskuse, které se zúčastnili téměř všichni přítomní nejen
zastupitelé, ale i občané především hasiči.
V diskusi vystoupil Josef Hájek podle jeho vlastního zjištění o nákupu TATRA 815, je auto
Tatra 8l5 v dobrém stavu a odpovídá ceně. Při nákupu levnějšího auta bude nutné investovat další peníze
na jeho zprovoznění. Možnost pořízení levnějšího auta však je.
V diskusi vystoupil Jaroslav Čech st.doporučuje zakoupení auta TATRA 815.
V diskusi dále vystoupil Jaroslav Šmíd, který se zúčastnil obhlídky auta a jednoznačně nákup
doporučuje.  V diskusi dále pokračoval Zdeněk Šmíd podporuje nákup TATRA 815 auto má bezpečný
provoz, lépe zvládá jízdu v terénu, stanovená cena není vysoká. Josef Mareš upozorňuje na nutnost toto
vyřešit, protože stávající hasičské auto má technickou do června .
Zdeněk Kubále upozorňuje, že musí být dodrženo technické vybavení auta.
Z přítomných 19 občanů vyjádřilo souhlas 15 občanů s nákupem auta typu TATRA 815.
Po dlouhé diskusi vyzval starosta členy zastupitelstva k hlasování o nákupu auta TATRA 815  za cenu
1309 tis.Kč, nebo  levnějšího  typu  Trambus.
Hlasování:  pro  auto TATRA 815    2
                    pro auto Trambus           2
                    zdržel se                         2
O nákupu auta nebylo rozhodnuto.
 
 
2.
Zájezd pro děti
Zájezd pro děti do ZOO Dvůr Králové se koná v sobotu 27. června 2009.  Vstupenky dětem do15 let 
(do ukončení povinné školní docházky) a dopravu pro účastníky zájezdu hradí obec.
Hlasování:   6/0/0
3.
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Příspěvek pro hasiče na konání hasičské soutěže 23.5.2009 příspěvek bude poskytnut formou úhrady

nákladů za nájem 4 ks  chemických WC .
Hlasování:  6/0/0
4.
Místostarosta pan Marcel Fiala přednesl návrh o tom, zda členové zastupitelstva budou znovu hlasovat o
bodu č.l dnešního zasedání. Návrh byl přijat a zastupitelé schválili počtem hlasů 5 pro, proti 0, zdržel se
l, že na dnešní schůzi bude znovu otevřen bod číslo 1 o pořízení hasičského auta. Starosta dal hlasovat

kdo je  pro nákup auta  TATRA 815 pro 2 hlasy,  pro Trambus  1 hlas,  hlasování se  zdrželi 3 členové
zastupitelstva.
Hlasováním nebylo o pořízení auta rozhodnuto.
V Bělči dne 20.5.2009                        
Zapsala: Melicharová                               Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Čech, Rudolf Šedivý
Starosta: Josef  Bartůněk
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Běleč, konaného dne 19.5.2009:
 
 
1. Zastupitelstvo nerozhodlo o pořízení hasičského auta
 
2. Zastupitesltvo schválilo zájezd pro děti dne 27.června 2009
 
3. Zastupitelstvo schválilo poskytnutí příspěvku na zajištění místní okrskové soutěže Sboru    
    dobrovolných hasičů v Bělči, která se koná 23.5.2009. 
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