
                                                          Z á p i s
z jednání zastupitelstva Obce Běleč, které se konalo dne 18. srpna 2009
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči. Začátek ve 20.00 hod.
 
Přítomní členové zastupitelstva: Josef Bartůněk, Marcel Fiala, Marie Bednářová, Josef Mareš, Pavel
Krejčí, Rudolf Šedivý, Jaroslav Čech (přítomen od 21 hodin).
 
Starosta obce pan Josef Bartůněk, zahájil jednání ve 20.15 hodin přivítal přítomné a konstatoval, že je
přítomno 6 členů zastupitelstva a zasedání je schopno usnášet se.
 
Program jednání:
l. Příjmy a výdaje obce k 31. 7. 2009
2.Rozpočtová změna č.8/07/2009
3. Rozpočtový výhled na rok 2010-2012
4. Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON
5. Žádosti občanů
6. Oprava střechy na obecním úřadě – výběr dodavatelské firmy
 
Starosta jmenoval zapisovatele na dnešním jednání paní Marii Melicharovou a ověřovatele zápisu pana
Josefa Mareše a pana Rudolfa Šedivého.
Hlasování o předloženém návrhu dnešního programu:   6/0/0
Zastupitelstvo schválilo navržený program.
 
1.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo příjmy a výdaje obce k 31.7.2007 dle výkazu Fin 2-12M. Příjmy ve
výši 1342 tis. Kč, výdaje 977 tis. Kč.
Hlasování: 6/0/0
Usnesením č.8 /08/2009
zastupitelstvo schválilo příjmy a výdaje obce k  31. 7. 2009 dle přílohy.
 
2.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č.8/07/2009 dle přílohy.
Zvýšení příjmů o 75 tis.Kč – nájemné T-Mobile – ve výdajích použito na nákup pozemků.
Dále byly schváleny převody mezi položkami, které neovlivňují výši rozpočtu.
Hlasování: 6/0/0
Usnesením č.9 /08/2009
zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č.8/07/2009 dle přílohy.
 
3.
Zastupitelstvo projednávalo rozpočtový výhled na rok 2010-2012.
 
4.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí
Běleč a E.ON Č. Budějovice (pozemek parc. č. KN 578/1,1669/1,1669/8
kabel NN Bzová p.Hájek).
Hlasování:  7/0/0
Usnesením č.10/ 08/2009
zastupitelstvo schválilo smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Běleč a
E.ON Č.Budějovice (pozemek parc.č. KN 578/1, 1669/1, 1668/8  kabel NN Bzová p.Hájek)
 
5.
Jan Fiala Běleč čp.15  - žádost o úpravu místní komunikace u vjezdu na jeho pozemek (dvůr)
proti zatékání vody na dvůr. Bude provedeno navýšení místní komunikace balenou drtí (při opravě další
komunikace ve Bzové).
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Zajistí starosta: do 30.9.2009
 
Žádost občanů o zabudování zrcadla u výjezdu pod bytovkou v Bělči u čp.10 na hlavní silnici,
dále v místě u hasičské zbrojnice při výjezdu na hlavní silnici.
Starosta zjistí možnosti pořízení a bude informovat zastupitelstvo – termín do 20.9.2009
 
Oprava žebříku na dětském hřišti v Bělči. Opravu zajistí Pavel Krejčí.
Oprava místní komunikace ve Bzové  před čp.30 (zničeno přívalovými dešti v červenci 2009).
Starosta zajistí firmu na provedení opravy balenou drtí.
 
Pan Marcel Fiala navrhuje opravu kanalizačního svodu pod čp.10 ve Bzové.  
 
Manželé Zdeněk a Eva Svatkovi, Bzová - žádost  o povolení přípojky na obecní vodovod ve Bzové 
k novostavbě rodinného domku na par.č.729/1 a 730/3 v k.ú.Běleč, sídlo Bzová.
Hlasování:7/0/0
Usnesením č.11/08/2009
zastupitelstvo schválilo připojení na obecní vodovod  ve Bzové – rodinný dům manželů Svatkových
par.č. 729/1 a 730/3 v k.ú.Běleč, sídlo Bzová
 
Manželé Zdeněk a Eva Svatkovi Bzová – žádost o povolení  k připojení na obecní  dešťovou kanalizaci
 rodinného domu ve Bzové na par.č.727/1 a 730/3 v k.ú.Běleč, sídlo Bzová.
Zastupitelstvo s připojením souhlasí, ale nepovoluje překopání místní komunikace. Doporučuje napojení
na kanalizaci u čp.19.
Hlasování:  7/0/0
Usnesením č.12/08/2009
zastupitelstvo schválilo připojení na obecní dešťovou kanalizaci s tím, že napojení bude provedeno u
čp.19 a nebude tak porušena místní komunikace.
 
Starosta přednesl návrh na pořízení frézy na sníh na prohrnování chodníků. Bude provedena  nejprve
poptávka a podle možnosti o nákupu rozhodne starosta.
 
Zastupitelstvo schválilo stavbu dětského hřiště ve Bzové na parcele č.573/10 i přes upozornění od E.ON
ohledně elektrického vedení, které je v těsné blízkosti hřiště.
Toto hřiště je určeno pro malé děti a nebude zde provozována sportovní činnost (fotbal a podobně).  
Hlasování:   7/0/0
Usnesením č.13/08/2009
zastupitelstvo schválilo stavbu dětského hřiště ve Bzové na parcele č.573/10
 
Stavba hřiště v Bělči (par.číslo1285/1) – starosta zajistí podání žádosti na odbor výstavby v Mladé Vožici.
Hlasování:   7/0/0
 
 
 
Usnesením č.14/08/2009
zastupitelstvo schválilo podání žádosti o povolení k vybudování  víceúčelového hřiště
v Bělči na par.č.1285/1.
 
 
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí příspěvku (úhrada nájemného za l ks chemický WC) Jezdeckému
klubu Mladá Vožice na konání Závodu v Mladé Vožici  29. 8. 2009 .
Hlasování:  7/0/0
Usnesením č.15/08/2009
zastupitelstvo schválilo příspěvek (úhrada nájemného za l ks chemický WC) Jezdeckému klubu
Mladá Vožice.
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Paní Blahožová požádala o vysvětlení z jakého důvodu stále není vyřízena žádost o povolení přípojky NN
k parcele paní Šmejkalové v Bělči.
Starosta se k tomuto vyjádřil, že obec čeká na novou trasu, kterou po místním šetření navrhne E.ON.
Obec trvá na svém požadavku, že nepovolí překopání místní komunikace a porušení tarasu v uvedené
lokalitě, kde je uloženo vodovodní potrubí.
 
Pan Marcel Fiala přednesl zastupitelstvu návrh na pořízení hasičského auta. Cena včetně DPH je 1500
000,- Kč, podle písemné nabídky (firma LAKMUS, Golčův Jeníkov). O pořízení bude hlasováno na dalším
jednání zastupitelstva, které se uskuteční ve středu 26.8.2009.
 
Na závěr jednání zastupitelstva přečetla Mgr. Mirka Čechová návrh zápisu do obecní kroniky za rok 2008.
Usnesením č. 16/08/2009
zastupitelstvo schválilo zápis do obecní kroniky za rok 2008.
Schůze byla ukončena ve 22.40 hod.
 
 
6. Oprava střechy na obecním úřadě – výběr dodavatelské firmy bude projednána na příštím   
    zasedání.
 
 
 
V Bělči dne 25.8.2009
 
Zapsala: Marie Melicharová
 
Starosta: Josef Bartůněk                             Ověřovatelé zápisu: Josef Mareš    Rudolf Šedivý
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U S N E S E N Í        z jednání zastupitelstva, konaného dne 18.8.2009
 
 
 
l.  Zastupitelstvo schválilo příjmy a výdaje obce k 31.7.2009 dle výkazu Fin  2-12M.
    Příjmy ve výši 1342 tis.Kč, výdaje 977 tis. Kč.
 
2. Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č.8/07/2009 dle přílohy.
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3. Zastupitelstvo schválilo smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu  
    kabelová přípojka NN ve Bzové na parc.č.
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