
                                                              Z á p i s
z jednání zastupitelstva Obce Běleč, které se konalo 19. října 2009 v zasedací místnos� obecního úřadu.
Přítomni: Josef Bartůněk, Marcel Fiala, Pavel Krejčí,  Jaroslav Čech, Rudolf Šedivý,  Josef Mareš
Omluvena: Marie Bednářová
Starosta pan Josef Bartůněk zahájil jednání v 19,15 hodin, přivítal přítomné a přednesl program, kterým se bude
dnešní  jednání  řídit.
Program:

1.       Výběrové řízení ‐  hasičské  auto
2.       Schválení  dotace na akci „Rekonstrukce střechy na obecním úřadě v Bělči“

        3.   Zpráva o příjmech a výdajích k 30. 9. 2009, výhled do konce roku 2009
        4.    Ukončení smlouvy (Komerční banka –cenné papíry)
        5.   Věcná břemena  (Obec Běleč a E.ON Č.Budějovice)
        6.   Smlouva o dodávce lesního hospodářského plánu
        7.   Rozpočtová opatření
        8.   Pozemek st. par.č.122  v k.ú. Běleč
        9.   Pozemek KN č.1681 v k. ú. Běleč
        10. Javorský Jaroslav, Běleč 12  ‐  žádost o odprodej pozemku
        11. Smlouva o dílo na zhotovení projektu na chodník Běleč
        12. Smlouva – příspěvek na Mateřskou školu v Mladé Vožici
 
Starosta dále navrhuje doplnění tohoto programu :
 bod  č. 13. Schválení  místní vyhlášky č. 1/2009 a č.2/2009 a
bod č.14 Zabezpečení odstraňování sněhu z chodníků v obci.
Hlasování o programu schůze včetně doplnění bodu 13 a 14:  6/0/0
Program dnešního zasedání  včetně dodatků byl schválen.
Starosta dále jmenoval zapisovatele Marii Melicharovou a ověřovatele zápisu Josefa Mareše  a Jaroslava Čecha.
 
1.
 Výběrové řízení ‐   hasičské auto
Do  výběrového  řízení  se  přihlásila  pouze  jedna  firma  a  zaslala  ve  stanoveném  termínu  a  předepsaným
způsobem  svoji  nabídku.  Nabídka  byla  projednána  a  zastupitelstvo  schválilo  ,aby zakázka  byla  zadána  této 
jediné firmě – Lakmus‐CZ, Žižkova 794, Golčův Jeníkov.  Uzavření smlouvy zajisH  starosta obce.
Hlasování:   5 pro                      1 pro�                          zdržel  se   0
Usnesením č.23/10/2009
zastupitelstvo schválilo jedinou firmu,  která se přihlásila  do výběrového řízení na pořízení hasičského auta.
Smlouva bude uzavřena s firmou Lakmus – CZ  Golčův Jeníkov.
 
2.
Příjem dotace na akci Rekonstrukce střechy na obecním úřadu v Bělči
Zastupitelstvo schválilo příjem inves�ční dotace ve výši 150.000,‐ Kč (maximálně 60 % z celkových nákladů akce).
Je to účelová dotace z rozpočtu Jihočeského kraje pro rok 2009.
Hlasování: 6/0/0
Usnesením č.24/10/2009
zastupitelstvo schválilo příjem dotace na akci „Rekonstrukce střechy na obecním úřadu v Bělči“ve výši  150.000,‐
Kč .  Je to účelová dotace z rozpočtu Jihočeského  kraje  pro rok 2009 – smlouva číslo SD/OREG/574/09.

 
3.
Příjmy a výdaje obce k  30. 9. 2009
Zastupitelstvo schválilo příjmy ve výši 1603 �s. Kč a výdaje 1130 �s. Kč k 30. 9. 2009 dle výkazu
Fin 2‐12M.
Hlasování: 6/0/0
 
4.
Ukončení smlouvy (Komerční banka – cenné papíry)
Zastupitelstvo schválilo ukončení „Smlouvy o obstarávání obchodů s cennými papíry kolek�vního investování“ 
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číslo smlouvy 02300‐43870 k 30. 11. 2009 a převedení  investovaných finančních prostředků na běžný účet obce.
Hlasování: 6/0/0
Usnesením č.25/10/2009
zastupitelstvo schválilo  ukončení   „Smlouvy o obstarávání obchodů s cennými papíry kolekKvního investování“
k  30. 11. 2009 (číslo smlouvy 02300‐43870).
 
5.
Věcná břemena uzavřená  mezi Obcí Běleč a E.ON Č.Budějovice
Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu  č. 5107‐112/001‐2009‐Ta
par.č. KN 1643/1 v k.ú.Běleč  ‐  Bzová kabel NN, p. Svatek, věcné břemeno se zřizuje úplatně a to jednorázovou
úplatou ve výši 500,‐ Kč.
Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č.5107‐113/001‐2009‐TA
par.č. KN 578/1, 1669/1, 14669/8 v k. ú. Běleč – Bzová, kabel NN, p. Hájek, věcné břemeno se zřizuje úplatně  a to
jednorázovou úplatou ve výši 2200,‐ Kč.
Hlasování: 6/0/0
 
6.
Smlouva o  dodávce   lesního hospodářského plánu
Zastupitelstvo  schválilo  uzavření  smlouvy  o  dodávce  LHP na  rok  2011‐2020 s  dodavatelem  Lesprojekt Stará
Boleslav, s.r.o., Šarochova 1328, Stará Boleslav. Smluvní cena činí 415,‐ Kč bez DPH za 1 ha pozemků zahrnutých
do LHP. 
Hlasování: 6/0/0
 
7.
Rozpočtové změny (dle přílohy)
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové změny č.9/08/2009, 10/09/2009, 11/10/2009 (dle přílohy).
Jedná se o převody mezi položkami a příjem dotace od Jihočeského kraje.
Hlasování: 6/0/0
Usnesením č.26/10/2009
zastupitelstvo schválilo rozpočtové změny č.9/08/2009, 10/09/2009,  11/10/2009 dle přílohy
 
8.
Pozemek  st. par. č. 122 v k.ú. Běleč
Zastupitelstvo nemá námitek  k odprodeji  pozemku pod bytovou jednotkou v Bělči čp.43, par.č.st.122,  který je
ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR.
Hlasování:  6/0/0
 
9.
Pozemek  par.č.  1681 v k.ú. Běleč
Zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným  převodem pozemku par.č.1681 v k.ú.Běleč (majitel Česká republika) do
majetku obce Běleč. Jedná se o místní komunikaci k chatám u Bzové.
 
 
10.
Žádost pana Jaroslava Javorského, Běleč čp.12
Zastupitelstvo projednalo znovu žádost pana Javorského, Běleč  č.p.  12 o odprodej čás� obecního pozemku u
křížku  nad Bělčí.  Zastupitelstvo navrhuje, aby bylo  provedeno nejprve zaměření pozemku za  účas� zástupce
obce.
Hlasování:  6/0/0
 
11.
Smlouva o dílo na zhotovení projektu na chodník Běleč
Zastupitelstvo  schválilo  uzavření  smlouvy  o  dílo  na  vypracování   Dokumentace  pro  územní   řízení   a
dokumentace pro  stavební řízení na  akci  „Běleč – chodník podél silnice II/  137“ s  firmou Ing.Pavel Douša  –
projektová  inženýrská kancelář, Luční 335, Tábor. Cena za dílo vč. DPH je  19040,‐ Kč. Termín dodání   listopad 
2009.
 Hlasování:  6/0/0
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12.
Smlouva – příspěvek na Mateřskou školu Mladá Vožice
Zastupitelstvo schválilo smlouvu uzavřenou mezi Městem Mladá Vožice a Obcí Běleč na poskytnuH příspěvku na
Mateřskou školu v Mladé Vožici na první pololeH školního roku 2009/2010 ve výši 18997,50 Kč za tři dě�.
Hlasování: 6/0/0
Usnesením č.27/10/2009
zastupitelstvo schválilo smlouvu s Městem Mladá Vožice  ‐ příspěvek  na Mateřskou školu v Mladé Vožici  na
první pololeM školního roku 2009/2010 ve výši 18997,50 Kč.

 

13.
Obecní vyhláška č. 1/2009 a 2/2009
Zastupitelstvo Obce Běleč se usneslo vydat Obecně závaznou vyhlášku č.1/2009 o místních poplatcích a Obecně
závaznou  vyhlášku  č.2/2009 o  systému  shromažďování  ,  sběru, přepravy, třídění  ,  využívání  a  odstraňování
komunálních  odpadů  vznikajících  na  územní  obce, včetně systému  nakládání   se  stavebním  odpadem.  Obě
vyhlášky budou zveřejněny na  úřední desce v Bělči  a  ve Bzové  a  na internetové adrese www.belec.obec.cz
(úřední deska).Vyhlášky nabývají platnost 15 dnů po zveřejnění.  Výše poplatků podle nové místní vyhlášky se
nemění.
Hlasování:  6/0/0
Usnesením č. 28 /10/2009
zastupitelstvo vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 a č.2/2009. Vyhlášky nabývají  platnosK  
15 dnů po zveřejnění .
 
Zastupitelstvo projednávalo zabezpečení údržby chodníků v obci v zimním období.
 
V diskusi  připomíná Pavel Krejčí opravu místní komunikace ve Bzové mezi  č. p. 10 a č. p. 21 je nutné navézt
 štěrk .
 Marcel Fiala – připomínka k žádos� o povolení ke kácení poškozených stromů ve Bzové, žádost nebyla dosud
vyřízena.
Zastupitelstvo souhlasí, aby byl prodán použitý materiál ze střechy na obecním úřadě – latě a okapové žlaby
zdarma,  kry�na (plech za 100,‐ Kč za 1 m2). Plech se bude prodávat na kusy (menší  a větší desky).  Nabídka
bude zveřejněna na úřední desce, zájemci mohou podat žádos� do 6.11.2009.
Jednání ukončil starosta obce ve 22:00 hodin.
Zapsala: Marie Melicharová
Starosta: Josef Bartůněk                            Ověřovatelé zápisu:     Josef Mareš            Jaroslav Čech
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