
                                                        Z á p i s

 
z jednání zastupitelstva Obce Běleč, které se konalo dne 9. července 2009 v zasedací místnosti obecního
úřadu od 20.00 hodin.
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluven: Josef Mareš, Jaroslav Čech
Ověřovatelé zápisu: Marcel Fiala, Rudolf  Šedivý
Zapisovatel: Marie Melicharová
 
Program jednání:
l. Zpráva o příjmech a výdajích obce k 30.6.2009
2. Rozpočtová změna č.7/06/2009
3. Žádost o dotaci na chodník v Bělči
4. Žádost Mysliveckého sdružení Běleč
5. Žádost paní Ludmily Šmejkalové, Ml.Vožice – el. přípojka
6. Projednání námitek k zápisu z jednání zastupitelstva ze dne 19.5.2009
7. Informace – dotace MAS Krajina srdce Mladá Vožice – ozelenění a traktůrek pro Bzovou

-          dotace od Jihočeského kraje – střecha obecní úřad
-          vodovod Bzová (odstraňování závad v kvalitě vody)

 
Jednání  zastupitelstva  zahájil  starosta  pan  Josef  Bartůněk,  konstatoval,  že  je  přítomna  nadpoloviční
většina členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je schopné usnášet se.
Starosta  jmenoval  zapisovatele  Marii  Melicharovou  a  ověřovatele  zápisu  Marcela  Fialu  a  Rudolfa
Šedivého. Starosta dal hlasovat o navrženém programu dnešního zasedání.
Hlasování:    pro 5                             proti   0                           zdržel se   0
Zastupitelstvo návrh programu schválilo. 
 
 
l.
Zastupitelstvo schválilo příjmy a výdaje obce k 30.6.2009 dle výkazu Fin  2 – 12 M.
Příjmy celkem 1114 tis.Kč,  výdaje  celkem 871 tis.Kč.
Hlasování :                       pro     5                 proti    0                  zdržel se  0
 
2.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č.7/06/2009 dle přílohy.
Hlasování:                       pro 5                       proti  0                  zdržel se  0
Usnesením č.12/07/2009
zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č.7/06/2009 dle přílohy.
 
3.
Zastupitelstvo projednalo možnost podání žádosti o dotaci na opravu chodníku v Bělči
prostřednictvím MAS Krajina srdce Mladá Vožice. Zastupitelstvo s podáním žádosti nesouhlasí.
Hlasování:         pro      1                     proti   4                           zdržel se  0
 
4.
Zastupitelstvo projednalo žádost  MS Běleč  o  poskytnutí 3  m3 dřeva na  opravu střelnice  ve  Bzové a
zhotovení nových mysliveckých objektů. Žádost  byla schválena.
Hlasování:           pro   5                        proti  0                         zdržel se   0
 
5.
Zastupitelstvo projednávalo žádost paní Ludmily Šmejkalové, Mladá Vožice o povolení přípojky elektřiny
k parcele par.č. 213/2, zahrada v k.ú. Běleč. Zastupitelstvo tuto žádost již projednávalo a bylo zasláno
vyjádření firmě E.ON. Obec  nesouhlasí s trasou, kterou pro vedení přípojky E.ON navrhl. Zastupitelstvo
navrhuje, aby bylo vyvoláno jednání na místě  samém za přítomnosti zástupce E.ON, žadatele a  obce.
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Termín jednání dohodne se zúčastněnými pan Stanislav Šmejkal.
 
6.
Zastupitelstvo  bere  na  vědomí námitky  vznesené  k  zápisu  z jednání zastupitelstva  ze  dne  19.5.2009
v tomto znění:
„Tímto podáváme připomínku k zápisu schůze obecního zastupitelstva ze dne 19.5.2009.
Zápis je veden neobjektivně, až jednostranně. Není v něm uvedeno více připomínek přítomných občanů,
kteří nesouhlasili s pořízením staršího požárního vozu TATRA 815.
Největší nesrovnalost nalézáme v uvedené informaci, o tom, že z 19 přítomných občanů je
15 občanů  pro pořízení požárního vozu TATRA 815. Nikdo z přítomných občanů nebyl ze strany starosty
ani členů zastupitelstva tázán na odsouhlasení pořízení požárního vozu Tatra
815. Někteří pouze vyjádřili svoje názory na jeho pořízení. Jednoznačně  nebyl kladný ohlas ze strany
občanů ohledně požárního vozu.
Podpisy:   Pavel Krejčí, člen zastupitelstva,   Marcel Fiala, místostarosta“.
 
7.
Starosta informoval přítomné o doporučení naší žádosti o dotaci na ozelenění a nákup
zahradního traktoru pro Bzovou ke schválení do Č.Budějovic (SZIF).
Starosta dále informoval  o přiznání dotace od Jihočeského kraje ve výši 150 tis. Kč na opravu střechy
obecního úřadu, částka byla snížena ze 195 tis. Kč na 150 tis.Kč.
Starosta  seznámil přítomné  s postupem odstraňování  závad  v  kvalitě  vody v  obecním vodovodu ve
Bzové. Kvalita vody se po přívalových deštích zhoršila tak,že musel být vydán zákaz používání jako pitné
vody, do obce byl přistaven kontejner s pitnou vodou . V současné době  se provádí čistění a následně
budou odebrány vzorky vody na rozbor, podle výsledků rozboru budou přijata další opatření.
 
V Bělči dne  9.7.2009
Zapsala:  Marie Melicharová
Starosta: Josef Bartůněk                            Ověřovatelé zápisu:  Marcel Fiala    Rudolf Šedivý
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