
                                                                   Z á p i s
 
ze  zasedání  zastupitelstva  obce  Běleč,  konaného  dne  18.ledna  2010  v  zasedací  místnos! obecního  úřadu.
Začátek v 19.00 hod.
Přítomni: Marcel Fiala, Marie Bednářová, Josef Mareš, Pavel Krejčí, Rudolf Šedivý, Jaroslav Čech
Omluven: Josef Bartůněk
Program:

1.       Zpráva o hospodaření obce k 31.12.2009
2.       Zpráva inventurní komise o provedené inventuře k 31.12.2009
3.       Různé
a)      Smlouva s Městem Mladá Vožice – základní škola, mateřská škola rok 2010
b)      Příspěvek Vo!ce
c)       Příspěvek na turnaj ve stolním tenise
d)      Příspěvek na maškary 2010
e)      Příspěvek na dětský karneval
f)       Objednávka kontroly v obecních lesích

 
Jednání zahájil  místostarosta  Marcel Fiala, přivítal  přítomné a  přednesl  návrh  programu  dnešního  zasedání,
k navrženému programu nebyly vzneseny připomínky.
Hlasování o návrhu programu :   6/0/0
Zastupitelstvo schválilo program dnešního zasedání.
Místostarosta dále jmenoval zapisovatele Marii Melicharovou a ověřovatele zápisu z dnešního zasedání Rudolfa
Šedivého a Jaroslava Čecha.
 
1.
Zprávu o hospodaření obce k 31.12.2009 předložila Marie Melicharová. Celkové příjmy dle výkazu Fin 2‐12 M
v roce 2009 jsou 2348 !s.Kč, z toho daňové příjmy 1798 !s. Kč, nedaňové příjmy 333 !s.Kč,
za prodej pozemků 11 !s.Kč, přijaté dotace 206 !s.Kč. Výdaje celkem  v roce 2009  2622 !s.Kč.
Stav finančních prostředků k 31.12.2009 ‐   běžný účet  414 !s.Kč, uložené fin.  prostředky u  Komerční banky
(Smlouva z r.2008) ve výši 1.000 !s.Kč.
Hlasování:  6/0/0
 
2.
Předseda inventarizační komise informoval zastupitelstvo o provedené inventuře dne 9.1.2010, konstatoval, že
nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
 
3.
a)
Zastupitelstvo projednalo a schválilo uzavření smlouvy mezi Obcí Běleč a Městem Mladá Vožice na příspěvek 
v roce 2010 na hrazení neinves!čních nákladů Základní školy v Mladé Vožici ve výši 91713,‐ Kč. Školu navštěvuje
v tomto školním roce 19 děG z obce.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo uzavření smlouvy mezi   Obcí   Běleč a   Městem   Mladá   Vožice  
na příspěvek v II.pololeG školního roku 2009/2010 na hrazení neinves!čních nákladů Mateřské školy v Mladé
Vožici ve výši 16986,‐ Kč.  Mateřskou školu navštěvují 3 dě! z obce.
Hlasování:   6/0/0
Usnesením č.1/1/2010
zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy mezi Obcí Běleč a Městem Mladá Vožice :
‐ na příspěvek v roce 2010 ve výši  91713,‐ Kč pro Základní školu v Mladé Vožici
‐ na příspěvek na II.polole3 škol.roku 2009/2010 ve výši 16986,‐ Kč pro Mateřskou školu v Ml.           
  Vožici.
 
 
 
b)
Zastupitelstvo projednalo a schválilo příspěvek  organizaci Ochrana fauny ČR ve Vo!cích ve výši 1000,‐ Kč.
Hlasování:   4/2/0
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Zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 1000,‐ Kč organizaci Ochrana fauny ČR ve Vo:cích.
 
c)
Zastupitelstvo projednalo a schválilo poskytnuG příspěvku na pořádání turnaje ve stolním tenise
23.ledna 2010 v Bělči ve výši 3000,‐ Kč.
Hlasování:   6/0/0
Zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 3000,‐ Kč na pořádání turnaje ve stolním tenise.
d)
Zastupitelstvo schválilo poskytnuG příspěvku na pohoštění pro účastníky maškarního průvodu v obci, který se
koná v sobotu 13.února 2010 ve výši 4000,‐ Kč.
Hlasování: 6/0/0
Zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 4000,‐ Kč na maškarní průvod.
e)
Zastupitelstvo schválilo příspěvek na pořádání dětského karnevalu v únoru 2010 v Bělči ve výši 2000,‐ Kč.
Hlasování: 6/0/0
Zastupitelstvo schválilo příspěvek na dětský karneval ve výši 2000,‐ Kč.
f)
Zastupitelstvo  schválilo  provedení  kontroly  v  obecních  lesích  a  předání  objednávky  na  tuto  činnost  panu
Ing.Šedivému,soudnímu znalci. Předpokládané náklady 30 !s.Kč.
Předání podkladů k provedení kontroly proběhne na obecním úřadě v pátek 22.1.2010 (projedná s ing. Šedivým
Jaroslav Čech, člen zastupitelstva).
Marcel  Fiala  vyzve  pana  Zdeňka  Šmída  (středa  20.1.2010)  k  předložení  podkladů  na  obecní  úřad  (Lesní
hospodářský plán, Těžební porostová mapa, Hlášení provedené práce).
Hlasování o výše uvedeném postupu:  6/0/0
Zastupitelstvo schválilo provedení kontroly v obecních lesích soudním znalcem.
 
Připomínky:
Pan Stanislav Šmejkal se dotazuje proč nejsou mapy k územnímu plánu zveřejněny na internetových stránkách
obce. Zastupitelstvo bere tuto připomínku na vědomí, zveřejnění bude provedeno ihned na internetové adrese 
www.obecbelec.cz

Úklid chodníku k zastávce ve Bzové
Zastupitelstvo navrhuje nabídnout  tuto  práci na dohodu o provedení práce  za 118,‐ Kč na hodinu, za stejných
podmínek bude zajišťována tato činnost i v Bělči (chodník u kapličky).
 
Jednání ukončil místostarosta ve 20.45 hodin.
 
V Bělči dne 18.1.2010
 
Zapsala: Marie Melicharová
Místostarosta: Marcel Fiala
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Čech, Rudolf Šedivý
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