
                                                  Zápis

ze zasedání zastupitelstva Obce Běleč, konaného  24. 11. 2009 v zasedací místnos� obecního úřadu.
Začátek v 19.00 hodin.
Přítomni: Marcel Fiala, Josef Mareš, Rudolf Šedivý, Jaroslav Čech, Marie Bednářová
Omluveni: Josef Bartůněk, Pavel Krejčí
Jednání  zahájil  místostarosta  pan  Marcel  Fiala,  přivítal  přítomné, konstatoval,  že  zastupitelstvo  je   schopné
usnášet se. Jmenoval zapisovatele Marii Melicharovou a ověřovatele zápisu Josefa Mareše
a Rudolf Šedivý.  Dále přednesl program dnešního zasedání:
 

1.       Zpráva o hospodaření obce k 30.10.2009
2.       Rozpočtová změna č. 12/10/2009 a č. 13/11/2009
3.       Zpráva o činnos� kontrolního výboru
4.       Zpráva o činnos� finančního výboru
5.       Chodník Běleč – žádost o dotaci
6.       Návrh  rozpočtu na rok 2010
7.       Místní vyhláška – Požární řád obce
8.       Ukončení Pracovní smlouvy a uzavření Dohody o provedení práce s Marií Melicharovou
9.       Příkaz starosty obce k provedení  inventarizace  majetku a závazků obce za rok 2009
10.   Různé, diskuse, připomínky občanů

K programu nebyly vzneseny připomínky na jeho doplnění.
Hlasování o navrženém programu dnešního zasedání:  5/0/0
Program zasedání byl schválen.

 

1.

Zpráva o hospodaření obce k  30. 10. 2009

Zprávu o hospodaření obce k 31. 10. 2009 do výkazu Fin 2 12 M předložila Marie Melicharová a dále podala
informaci o příjmech a výdajích do konce roku 2009 (Příloha č. 1)
Hlasování: 5/0/0
Zastupitelstvo schválilo příjmy a výdaje obce k 31. 10. 2009 dle výkazu Fin 2 12 M.

 

2.

Rozpočtová změna č.12/10/2009 a č. 13/11/2009

Zastupitelstvo projednalo  a schválilo  rozpočtové změny dle přílohy č. 2 a č.3.
Usnesením č.29/11/2009

zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č.12/10/2009 ‐ příloha č.2, dále rozpočtovou změnu č.13/11/2009

dle přílohy č.3.

 

3.

Zpráva o činnos/ kontrolního výboru

zastupitelstvo bere na vědomí  zprávu o činnos� kontrolního výboru, zápis ze dne  19. 11. 2009 (příloha č. 4)

4.

Zpráva o činnos/ finančního výboru

zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnos� finančního výboru, zápis  ze dne 19. 11. 2009, (příloha č. 5)

5.

Dotace na rekonstrukci a novou stavbu chodníku v Bělči

 Zastupitelstvo souhlasí, aby obec podala žádost  o dotaci na rekonstrukci a novou výstavbu chodníku v Bělči
v roce 2010. Částka bude zahrnuta do rozpočtu obce na rok 2010, dotace se poskytuje do výše 50%, maximální
částka 200 �s.Kč.
Hlasování:  5/0/0
Usnesením č.30/11/2009

zastupitelstvo schválilo podání žádos/ o dotaci na rekonstrukci a novou výstavbu chodníku v Bělči

tato položka bude zahrnuta do rozpočtu v roce 2010.
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6.

Návrh rozpočtu na rok 2010

Zastupitelstvo se zabývalo návrhem rozpočtu na rok 2010. Návrh bude zveřejněn od  11. 12. 2009 na úřední
desce , v obecním zpravodaji a na internetové adrese  www.belec.obec.cz
Rozpočet bude zastupitelstvo schvalovat na zasedání zastupitelstva dne 29. 12. 2009.
 
7.

Obecně závazná vyhláška č.3/2009 –Požární řád obce

 
Zastupitelstvo se usneslo  vydat  Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2009  Požární řád obce Běleč.
 
K návrhu vyhlášky byly vzneseny tyto připomínky:
 
Čl.7 doplnit: ohlašovnu požáru ve Bzové – Josef Hájek, Bzová čp.29, tel. 381 214 403
                                                                                                                   mobil  777 214 403
 
Čl.3 bod 2 – objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru doplnit:
 
truhlářská dílna Bzová čp.21, truhlářská dílna Běleč čp.33,soukromí  zemědělci Josef Bartůněk, Běleč 23, Jaroslav
Čech, Běleč 11, Jan Fiala, Běleč 15, Pila Bzová čp.3, Agrospol  ‐ provoz Běleč.
 
Připomínky, budou do vyhlášky doplněny a vyhláška bude zveřejněna na úřední desce, po 15 dnech od
zveřejnění nabývá vyhláška platnos�.
Hlasování:  5/0/0
 
Usnesením č.31/11/2009

se zastupitelstvo usneslo vydat  Obecně závaznou  vyhlášku č.3/2009 – Požární řád obce.

 

8.

Ukončení pracovní smlouvy, uzavření dohody o provedení práce

 

Zastupitelstvo schválilo ukončení pracovní  smlouvy   k  21. 11. 2009 a uzavření  Dohody o provedení práce
(účetnictví) od 22. 11. 2009 s Marií Melicharovou, měsíční odměna 3800,‐ Kč.
Hlasování: 5/0/0
 

9.

Starosta obce vydává příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků obce za rok 2009.

 

 

 
 

10.

Různé

Obci Běleč byla udělena pokuta Českou inspekcí životního prostředí za nepředložení poplatkového hlášení na
spotřebu podzemní vody  za  vodovod Běleč  a Bzová. Pokuta byla vyměřena ve výši 20000,‐ Kč. V souladu s ust. §
124 odst.  4  vodního zákona připadá z pokut uložených ČIŽP 50 % do rozpočtu obce, v jejímž katastru došlo
k porušení předpisů, 50 % připadne do rozpočtu Obce Běleč.
Zastupitelstvo schválilo, aby pokuta byla uhrazena  z rozpočtu obce.
Hlasování: 5/0/0
Usnesením č.32/11/2009

zastupitelstvo schválilo uhrazení pokuty ve výši 20000,‐ Kč z rozpočtu obce.

 
 
Obec Běleč  obdržela výzvu k podepsání smlouvy na dotaci (kaplička Běleč, traktůrek, ozelenění Bzová). Dotace
bude poskytnuta v roce 2010 na základě předloženého vyúčtování dokončené akce.
Celkové náklady 271 �s.Kč – příslib  dotace je 90 %.   Současně obec poskytla  finanční dar MAS Krajina srdce
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Mladá Vožice ve výši 4159,‐ Kč ( 2 % z požadované dotace).
Částka 271 �s.Kč bude zařazena do rozpočtu v roce 2010.
 
Zastupitelstvo   projednalo     žádost    pana   Miroslava    Svatka       (za  Myslivecké   sdružení     Běleč)
o poražení  2 ks lípy ve    Bzové   na   střelnici    u  křížku.   Lípy jsou poškozené  (stáří  přibližně 120 let)
a ohrožují  bezpečnost lidí . Zastupitelstvo souhlasí,  aby  bylo provedeno místní  šetření  za účas�   Marcel Fiala,
Jaroslav Čech a žadatele  dne 14. 12. 2009 v 10.00 hod.
 
Dne 21.10.2009 Finanční úřad Tábor provedl kontrolu čerpání dotace na akci  Výsadba stromů a keřů ve Bzové
(evidenční  číslo  2171150459)  v  roce  2005 (120 �s.Kč)  a  Klubovna  pro  mladé hasiče  v  Bělči  (evidenční  číslo
21171150547)  v  roce  2006  (150  �s.Kč).  Kontrolou  nebylo  zjištěno  porušení  podmínek  poskytnuS  dotace.
Současně obec obdržela   Protokol  o    závěrečném     vyhodnocení   obou   akcí z Ministerstva pro místní rozvoj.
 
V diskusi vystoupil pan Josef Hájek, dotazoval se, jakým způsobem se zpracovávají připomínky občanů, zda se
Sm někdo zabývá. Znovu upozorňoval na nedostatky, které přetrvávají na vodovodu Bzová. Navrhuje, aby bylo
svoláno  jednání  za  účas�  pana  Pavla  Bartůňka  a  zastupitelstva  obce,  aby   byla  důsledně   stanovena
zodpovědnost  za  jednotlivé  činnos�.  Pan  Hájek  dále  upozorňuje  na  nekvalitní   provedení  práce  (osazení
betonových sloupků) u dětského hřiště ve Bzové,doporučuje reklamovat u dodavatelské firmy.
 
Místostarosta ukončil schůzi ve 21.30 hodin.
V Bělči dne 24.11.2009
Zapsala: Marie Melicharová
Místostarosta: Marcel Fiala
Ověřovatelé zápisu:                  Josef Mareš                                  Rudolf Šedivý
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