
 

 

                                                                           Z á p i s

z jednání zastupitelstva Obce Běleč, které se konalo dne 26. srpna  2009 v zasedací místnos� obecního úřadu.
Začátek ve 20.00 hod.
Přítomni: Josef Bartůněk, Marcel Fiala, Jaroslav Čech, Pavel Krejčí, Rudolf Šedivý
Omluveni: Marie Bednářová, Josef Mareš
Program:
1.  Pořízení hasičského auta
2.  Rekonstrukce střechy na obecním úřadě v Bělči   ‐ výběr firmy
3.  Rozpočtový výhled na rok 2010‐2012
4.  Aktualizace programu obnovy venkova
5.  Smlouva o zpracování  lesního hospodářského plánu na období  2011‐2020
 
Jednání  zahájil  starosta  obce  pan  Josef  Bartůněk,  přivítal  přítomné.  Konstatoval,  že  je  přítomno  5  členů
zastupitelstva. Zastupitelstvo je schopno usnášet se. Dal hlasovat o předloženém návrhu dnešního zasedání.
Hlasování: 5/0/0
Zastupitelstvo schválilo program dnešního zasedání.
Starosta dále jmenoval zapisovatele na dnešním jednání paní Marii Melicharovou a ověřovatele zápisu pana
Pavla Krejčího a pana Jaroslava Čecha.
1.
Starosta přednesl k projednání  návrh na pořízení hasičského auta, který na minulém zasedání
předložil  pan   Marcela  Fiala.  Členové zastupitelstva  byli  se  situací  dostatečně seznámeni  ,  měli   k  dispozici
podrobnou  písemnou nabídku. Tato inves�ce bude hrazena z vlastních prostředků obce. Starosta dal hlasovat o
pořízení hasičského auta v ceně 1 500 000,‐ Kč včetně DPH.
 Hlasování : pro   4                            pro�     0                            zdržel  se    1
 
Usnesením č.17/08/2009
zastupitelstvo schválilo pořízení hasičského auta za cenu 1 500 000,‐ Kč včetně DPH .
Termín dodání je leden –únor  r. 2010. Vyhotovení smlouvy o dodávce a objednávku zajis5 místostarosta pan
Marcel Fiala.
2.
Zastupitelstvo obdrželo 3 nabídky na provedení akce  „Rekonstrukce střechy na budově obecního úřadu v Bělči.
Termín provedení do 30. 10. 2009.

Firma Raab  Karcher Tábor  ‐ nabídková cena 181 982,‐ Kč
Firma Javorský Josef , Miličín – nabídková cena  427 141,‐ Kč
Firma Tesařství Marcel Fiala, Běleč 38 – nabídková cena 307 194,‐ Kč
 
Zastupitelstvo vybralo firmu Tesařství Marcel Fiala, Běleč 38, nabídková cena 307 235,‐ Kč.

Hlasování:   pro   4                            pro�    0                              zdržel  se    1

Usnesením č.18/08/2009
zastupitelstvo schválilo zadání akce „Rekonstrukce střechy na obecním úřadě v Bělči“ firmě Tesařství Marcel
Fiala, Běleč  38. Uzavření smlouvy o dílo zajis5 starosta obce.
 

3.
Rozpočtový výhled  na  r. 2010‐2012
Rozpočtový výhled je sestaven jako vyrovnaný pro každý rok. Rozpočtové příjmy jsou plánovány ve výši  1 500 �s.
Kč, minimální výdaje pro chod obce jsou 900 �s. Kč, 600 �s. Kč ročně bude použito na plnění programu obnovy
venkova. Pořízením hasičského auta bude vyčerpána zásoba fin. prostředků  z minulých let . Příloha č. 1 ‐  rozpis
příjmů a výdajů na r.2010‐2012
Hlasování:            5/0/0
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Usnesením č.19/08/2009
zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled na r. 2010‐2012
 
4.
Aktualizace programu obnovy venkova na rok 2009‐2011

Starosta pan Josef Bartůněk seznámil přítomné s plněním programu obnovy na r. 2009 – 2011
V programu je zařazeno 14 akcí, tři akce byly zrušeny (pořízení bagru, garáž na hasičské auto, budování prostoru
na uložení kontejnerů ve Bzové).
V roce 2009 bylo z tohoto  programu splněno: Oprava kanalizace u p. Kvítka ve Bzové, Oplocení tenisového kurtu
ve Bzové).
Započaté akce: Pořízení územního plánu Běleč, terénní úpravy pro výstavbu dětského hřiště ve Bzové.
Na dnešním jednání bylo schváleno pořízení hasičského auta a zahájení opravy střechy na obecním úřadě.
Zbývající  akce:  Oprava  kapličky v  Bělči, traktůrek pro  Bzovou  a  ozelenění  veřejných  prostranství  ve  Bzové je
z  důvodu podané žádos� o  dotaci  odloženo na  r.  2010, stejná  situace je s  opravou  chodníku  v Bělči  podle
možnos� bude podána žádost o dotaci.
Připomínky občanů k programu obnovy venkova

Pan Marcel Fiala ‐ řešení zatáčky před p.Krchem – při dešKch  neodtéká voda
dokončit kanalizaci ve Bzové  ‐ propojení od čp.17 asi 60 m
Pan  Josef Hájek ‐  prameniště u vodovodu Bzová (zhotovení rýhy nebo jiné řešení)   nános nečistot
Pan  Hájek velmi kri�cky hodno�l činnost pana Pavla Bartůňka, který má na starost vodovody v obci a měl by
zajišťovat  dávkování  chloru  ve  Bzové  .  Podle  sdělení  p.Hájka   nefunguje  dávkovač  chloru   (baterie,  kterou
přezkoušel je pořádku).  Z toho důvodu jezdí pan Hájek dávkovat chlor ručně , aby bylo  čistění vody zajištěno.
Klíče od vodojemu předal p. Hájkovi  místostarosta p. Marcel Fiala.  P.Hájek upozorňuje, že barel s chlorem je asi
špatný. Je potřeba objednat u pana Pavla Bartůňka značkovací látku na zkoušení přítomnos� chloru. Pan Hájek
dále připomíná, že je ve velmi špatném stavu  víko na šachtě uvnitř vodojemu hrozí propadnuK (5 m hloubka)
jsou zrezivělé panty – urychleně opravit.
Připomínka p. Šmejkala – naplánovat opravy vodovodních přípojek  (zarezlé, nejdou povolit).
Připomínky pana Jaroslava Šmída:
Velmi nutná oprava silnice ve Bzové u čp. 30
Tenisový kurt ve Bzové – nutný nový povrch  (nános bahna po přívalových dešKch)
Zapojit  dě� do práce  v obci
Kanál  před čp. 32 splaven štěrk 
Hydranty ve Bzové u Šmídů a u Rychlých – zprovoznit

Postřiky pro� plevelům  ‐ nutné kolem čekárny, chodník ve Bzové, hřiště a další plochy.

 

 

5.

Zastupitelstvo projednalo zadání zpracování lesního hospodářského plánu na období  2011‐2020
firmě Lesprojekt Stará Boleslav, s.r.o.  Šarochova 1328, 250 02 Stará Boleslav. Tato firma zpracovávala LHP pro
naši obec  na období 2000‐2010.
Hlasování: 5/0/0
Usnesením č. 20/08/2009
zastupitelstvo  schválilo  zadání  Lesního  hospodářského  plánu  na  období  2011‐2020  firmě  Lesprojekt  Stará
Boleslav.  Uzavření smlouvy zajis5 starosta.
 

Žádost manželů  Petra  a  Kateřiny  Melicharových  Bzová  o  povolení  k  napojení  na  obecní  vodovod  ve Bzové 
k plánované stavbě rodinného domku a povolení k napojení na kanalizaci. Stavba bude realizována na pozemku
kat.č.1724 (kat.č.st.67/2), 954/2,954/3 v k.ú. Běleč, sídlo Bzová.
Žádost byla projednána a schválena.
Hlasování: 5/0/0                                         
Usnesením č. 21/08/2009
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Zastupitelstvo  schválilo   napojení  na  obecní  vodovod.  Dále  souhlasí  s  napojení  na  místní  kanalizaci  pro
dešťovou vodu a s vypouštěním odpadní vody z čisDčky do této kanalizace.
 
 
Elprojekt Písek 
žádost o potvrzení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
kabelová přípojka NN pro připojení pozemku parc. č. 213/2 v k. ú. Běleč , schválení navržené trasy
na základě místního šetření.
Hlasování: 4/0/1
Usnesením č.22/08/2009
zastupitelstvo schválilo  novou  navrženou trasu podle provedeného místního šetření – kabelová přípojka NN
k pozemku parc. č. 213/2 v k.ú.Běleč. Smlouva bude uzavřena mezi obcí Běleč a E.ON
České Budějovice.
 

V Bělči dne 27. 8. 2009

Zapsala: Marie Melicharová

Starosta: Josef Bartůněk                           Ověřovatelé zápisu:   Pavel Krejčí             Jaroslav Čech 
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