
 
 
                                                         Z á p i s
ze zasedání zastupitelstva Obce Běleč, konaného dne 29. 12. 2009 v zasedací místnos� obecního úřadu.
Začátek v 19.00 hodin.
Přítomni: Marcel Fiala, Josef Mareš, Marie Bednářová, Rudolf Šedivý, Pavel Krejčí, Jaroslav Čech
Omluven:  Josef Bartůněk
 
Program:

1.      Schválení rozpočtu na rok 2010
2.      Povolení ke kácení stromů
3.      Bezúplatný převod pozemku par. č. 1681
4.      Diskuse, připomínky.

Jednání zahájil  místostarosta obce v 19.15 hodin, přivítal přítomné a seznámil s programem dnešního
zasedání.  Program byl  doplněn  o  bod  č.5 Schválení  rozpočtové změny č.14/12/2009.  Dále  jmenoval
zapisovatele paní Marii Bednářovou, ověřovatele zápisu Josefa Mareše a Pavla Krejčího.
Hlasování o programu dnešního zasedání včetně doplnění bodu č. 5 :    6/0/0
Program dnešního zasedání byl schválen.
 
1.
Zastupitelstvo  projednalo  a  schválilo  rozpočet  obce  na  rok  2010 s  ?m,  že  bude  provedena  změna 
v navrženém rozpočtu v položce 5512 snížení o 154 �s.Kč, tato částka bude převedena do položky 1031 –
pěstební činnost v částce 30 �s.Kč, dále bude zvýšena položka  2310 – pitná voda ve výši 74 �s.Kč a 3399
ost.zálež.kultury  v částce  50 �s.Kč,  na položce 5512 zůstane částka 820 �s.Kč.
Hlasování: 6/0/0
Usnesením čís.33/12/2009
zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2010 dle výše uvedených změn, položka 5512 snížení o 174 -s.
Kč, položka 1031 zvýšení o 30 -s. Kč, položka 2310 zvýšení o 74 -s. Kč, položka 3399 zvýšení o 50 -s. Kč.
2.
Zastupitelstvo schválilo vydání povolení ke kácení stromů, na základě místního šetření (2 ks lípa ve Bzové
na par.č.1674/1).
Hlasování:  6/0/0
Usnesením čís. 34/12/2009
zastupitelstvo schválilo vydání povolení ke kácení 2 ks lip ve Bzové par.č.1674/1.
3.
Zastupitelstvo  Obce Běleč projednalo  a  schválilo  žádost  o  bezúplatný převod  a  současně i  samotný
bezúplatný převod pozemku pp.č.1681 ‐ ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Běleč u Mladé Vožice
z vlastnictví České republiky, příslušnos� hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví Obce Běleč.
Hlasování:  6/0/0
Usnesením č.35/12/2009
zastupitelstvo schválilo žádost o bezúplatný převod a současně i samotný bezúplatný převod pozemku
pp.č.1681 ‐ ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Běleč u Mladé Vožice z vlastnictví České republiky,
příslušnos- hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Obce Běleč.
 
4.
Různé
Zastupitelstvo schválilo příspěvek na silvestrovské posezení ve výši 1500,‐ Kč.
14.1.2010 se bude konat jednání s lesním hospodářem panem Zdeňkem Šmídem.
 
5.
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Rozpočtová změna č.14/12/2009
Zastupitelstvo  projednalo  a  schválilo  rozpočtovou  změnu  č.14/12/2009,  jedná  se  o  zvýšení  příjmů
rozpočtu  o  57600,‐  Kč,  tato  částka  bude  použita  ve  výdajích,  dále  budou  provedeny  převody  mezi
položkami, které neovlivní výši rozpočtu (rozpočtová změna je přílohou tohoto zápisu).
 
Usnesením č.36/12/2009
zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č.14/12/2009 dle přílohy.
 
V Bělči dne 29. 12. 2009
 
Zapsala: Marie Bednářová
 
Místostarosta: Marcel Fiala             Ověřovatelé zápisu: Pavel Krejčí         Josef Mareš
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