
                                                 Z á p i s

z jednání zastupitelstva Obce Běleč, které se konalo dne 17. června  2009 v zasedací
místnosti obecního úřadu. Začátek ve 20.00 hodin.
Přítomni: dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Marie Bednářová, Josef Mareš
Zapisovatel: Marie Melicharová
 
Program jednání:
1. Schválení závěrečného účtu obce  za rok 2008
2. Rozpočtové změny
3. Smlouva s Městem Mladá Vožice - základní škola, mateřská škola
4. Příjmy a výdaje obce k 31.5.2009
5. Smlouva o zřízení věcného břemene E-ON (p.Svatek, Bzová)
6. Příspěvek dětem na školní pomůcky ve školním roce 2009/2010
7. Změna pracovní smlouvy - Marie Melicharová
 
Schůzi zahájil starosta pan Josef Bartůněk, konstatoval, že jsou přítomni všichni členové
zastupitelstva. Starosta oznámil, že k zápisu z minulého zasedání zastupitelstva vznesli
námitky členové zastupitelstva pan Pavel Krejčí a pan Marcel Fiala. Námitky byly
předloženy písemně a budou projednány na  příštím zasedání zastupitelstva.
Starosta jmenoval zapisovatele Marii Melicharovou a ověřovatele zápisu Josefa Mareše a
Marii Bednářovou. Dále dal starosta hlasovat o předloženém návrhu dnešního programu.
Hlasování:         pro    7                             proti   0                                  zdržel se   0
 
 
 
1.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo  závěrečný účet obce Běleč za rok 2008 a  zprávu o

     výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad  
     Č.Budějovice dne 7. 4. 2009. Kontrolou nebyly zjištěny chyby a nedostatky (par.10 odst.3
     písm. a) zákona č.420/2004 Sb.). Závěrečný účet obce byl zveřejněn na úřední desce od 
     16.4. do 22.5.2009.
    Hlasování:      pro   7                                proti   0                                  zdržel se   0
    Usnesením č.8/06/2009

zastupitelstvo schválilo závěrečný účet Obce Běleč za rok 2008 bez výhrad.
 
2.
Zastupitelstvo projednalo rozpočtovou změnu č.5/04/2009 a rozpočtovou změnu
č.6/05/2009 dle přílohy  (jedná se o příjem dotace na volby a  její použití, dále jsou to
převody mezi položkami, které neovlivňují výši rozpočtu).
Hlasování:    pro 7                  proti  0                    zdržel se  0
Usnesením č.9/06/2009
zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č.5/04/2009 a č.6/05/2009 dle přílohy.
 
3.
Zastupitelstvo projednalo uzavření smlouvy s Městem Mladá Vožice - příspěvek
na hrazení neinvestičních nákladů školy a příspěvek na stravovnu a školní družinu. Roční
příspěvek činí 120684,20 Kč za 19 dětí z obce.
Zastupitelstvo projednalo uzavření smlouvy s Městem Mladá Vožice - příspěvek na
hrazení neinvestičních nákladů mateřské školy ve výši 18997,50 Kč a investiční příspěvek
ve výši 3652,17  Kč za II.pololetí škol.roku 2008/2009 za 3 děti.
Hlasování:   pro   7                           proti   0                         zdržel se   0      
Usnesením č.10/06/2009
zastupitelstvo schválilo smlouvu s Městem Mladá Vožice - příspěvek na základní
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školu ve výši 120684,20 Kč na rok 2009 a příspěvek na mateřskou školu ve výši
22646,67 Kč na II.pololetí školního roku 2008/2009.
 
4.
Zastupitelstvo schválilo  příjmy a výdaje obce k 31.5.2009 dle výkazu Fin 2-12M.
Celkové příjmy ve výši 856 tis.Kč, výdaje 498 tis.Kč.
Hlasování:     pro   7                  proti   0                   zdržel se  0
 
5.
Zastupitelstvo schválilo smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi
Obcí Běleč a E.ON Č.Budějovice - jedná se o kabelovou přípojku ve Bzové pro Svatka
Zdeňka (stavba rodinného domu) na parcelním čísle KN 1643/1.
Hlasování:      pro    7                proti   0                   zdržel se  0

    
    Usnesením č.11/06/2009

    zastupitelstvo schválilo Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
     mezi Obcí Běleč a E.ON Č.Budějovice (přípojka NN pro Zd.Svatka Bzová) par.č.KN
     1643/1 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice.
 

6.
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí příspěvku dětem na školní pomůcky, které ve školním
roce 2009/2010 budou plnit povinnou školní docházku. Příspěvek na l dítě je 300,- Kč.
Hlasování:         pro 7                proti   0                  zdržel se  0 
 
 
7.
Změna pracovní smlouvy - Marie Melicharová, účetní. Smlouva uzavřená s Úřadem práce

      Tábor o příspěvku na zaměstnance na 1 rok byla ukončena k 31.5.2009. Zastupitelstvo  
      schválilo pokračování pracovní smlouvy do listopadu 2009 ve stejném rozsahu.

Hlasování:        pro  7                  proti  0               zdržel se  0
 

  
V Bělči dne 17.6.2009
Zapsala: Marie Melicharová
Starosta: Josef Bartůněk                     Ověřovatelé zápisu:    Josef Mareš,    Marie Bednářová

Záloha úřední desky

2 z 2


