
 

                                                                      Z á p i s

z  jednání zastupitelstva Obce Běleč, konaného dne 11. 2. 2010  v zasedací místnos� obecního úřadu.
Začátek v 19.00 hodin.
Přítomní členové zastupitelstva: Marcel Fiala, Josef Mareš, Marie Bednářová, Pavel Krejčí, Rudolf Šedivý, Jaroslav
Čech.
Omluven: Josef Bartůněk
Místostarosta pan Marcel Fiala  zahájil jednání v 19.15 hodin, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna
nadpoloviční většina členů zastupitelstva, jednání je usnášeníschopné. Dále přednesl návrh programu dnešního
zasedání podle pozvánky a navrhl, aby byl program doplněn takto:
č. 14  projednání návrhu dodatku ke smlouvě o koupi hasičského auta
č. 15  žádost manželů Váchových, Běleč 23
Program jednání:

1.       Hasiči – návrh na odvolání velitele a strojníka, jmenování nového velitele a strojníka za Obec Běleč
2.       Dohody o provedení práce
3.       Bart Mladá Vožice – návrh smlouvy (vodovody)
4.       Stavební úpravy – společenská místnost v Bělči v budově obecního úřadu
5.       Chodník Běleč
6.       Zrcadla Běleč
7.       Hřiště Běleč u čp. 45, hřiště Bzová u čp. 25
8.       Oprava místní komunikace – Bzová u čp. 21
9.       Poklop k hlavnímu uzávěru vodovodu v  Bělči
10.   Vývěsní tabule u pana Kučery ve Bzové
11.   Tenisový kurt Bzová – antuka
12.   Dokončení úprav veřejného prostranství ve Bzové u čp. 6
13.   Různé, diskuse, připomínky
14.   Návrh dodatku ke smlouvě o koupi hasičského auta
15.   Žádost manželů Váchových, Běleč 23

 

Hlasování o programu včetně dodatků:   6/0/0
Zastupitelstvo schválilo navržený program včetně bodu č. 14  a  č. 15.

Místostarosta  dále jmenoval zapisovatele Marie Melicharovou, ověřovatele zápisu  Marii  Bednářovou a  Pavla
Krejčího.
1.
SDH Běleč předložil písemný návrh na jmenování velitele JSDHO Běleč a  rovněž tak i strojníka této jednotky.
Návrh je předložen na základě ust.§ 68, odst. 1 zákona č. 135/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu
ust. § 29.
Místostarosta informoval zastupitelstvo, že velitel zvolený na výroční schůzi SDH musí nejprve absolvovat školení
  HZS  Tábor na které ho vyšle  obec.
Školení se zúčastní zvolený velitel SDH pan Pavel Krejčí.
Obec zajisJ objednávku na školení velitelů u HZS Tábor.
Hlasování: 5/0/1
2.
Dohody o provedení práce na rok 2010:
Jiří Smrčina, Bzová čp. 12   ‐ údržba chodníku ve Bzové v zimním období odměna 118,‐ Kč/hod, sečení veřejných
prostranství odměna 50,‐Kč/hod.
Marie Melicharová – vedení účetnictví (odměna 3800,‐ Kč měsíčně)
Hlasování:   5/0/1
Zastupitelstvo schválilo dohody o provedení práce na rok 2010.

3.
Bart Mladá Vožice – Pavel Bartůněk, Mladá Vožice – předložil návrh smlouvy o provozování úpraven veřejného
vodovodu v Bělči a ve Bzové.
Smlouva bude projednávána na příšJm zasedání zastupitelstva za účas� pana Bartůňka Pavla.
4.
Zastupitelstvo  projednávalo  možnost stavebních  úprav  ve společenské  místnos� v  Bělči  v  prostorách  bývalé
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prodejny  (sklad).   Zastupitelstvo  s  Jmto  záměrem  souhlasí  za  předpokladu,  že  bude  provedeno  odborné
posouzení stavby (zajisJ Marcel Fiala a Pavel Krejčí).
Hlasování o záměru stavebních úprav: 6/0/0
5.
Chodník Běleč – obec zažádá o stavební povolení
6.
Zrcadla v Bělči u čp. 10 a u hasičské zbrojnice
Žádost byla podána na odbor dopravy v Táboře, dále byla podána žádost o souhlas na Správu a údržbu silnic
Tábor. Vyjádření obec zaJm neobdržela.
Veškeré náklady hradí obec, instalaci provede odborná firma. Současně budou objednány sloupky 3 ks a patky 3
ks.
7.
Hřiště  v  Bělči  za  čp.  45  zastupitelstvo  doporučuje  provést  nejprve  průzkum  mezi  občany  o  využiJ  tohoto
sportoviště.
8.
Oprava místní komunikace ve Bzové u čp. 21 zajisJ místostarosta (navezení štěrku).
Hlasování: 4/0/2
9.
Poklop na hlavní uzávěr vodovodu v Bělči – možnos� opravy zjisJ  Jaroslav Čech.
10.
Deska na zveřejňování informací u čp.  33 ve Bzové (desku zhotoví Pavel Krejčí, železné sloupky na upevnění
zajisJ Marie Bednářová) dále se zde umístní 1 lavička od kapličky ve Bzové.
Hlasování: 6/0/0
11.
Tenisový kurt ve  Bzové –  obnovení  antukového  povrchu, zajis�t posouzení odbornou  firmou  včetně cenové
nabídky.
Hlasování o tomto postupu: 4/2/0
12.
Veřejné prostranství ve Bzové u čp.6 – svépomocí připravit kamen, dokončení rybníčka provede firma Dvořák.
Následně bude provedena úprava  terénu  (rozhrnuJ zeminy, vyčistění  plochy –  svépomocí)  Nákup materiálu
(rygolníky) zajisJ Josef Mareš.
Hlasování o tomto postupu: 6/0/0
13.
Připomínka pana Jaroslava  Šmída  – je velmi nutné provést prořezávku suchých větví na  lípách u  kapličky ve
Bzové.
14.
Místostarosta předložil zastupitelstvu návrh na dodatek smlouvy ke kupní smlouvě na hasičské auto Tatra 815,
která byla uzavřena s firmou Lakmus Golčův Jeníkov. Firma Lakmus žádá o částečnou úhradu  před dokončením
přestavby vozidla ve výši 350000,‐ Kč. Konečná částka se pro� původní smlouvě nemění.
Hlasování o zaplacení částečné úhrady ve výši 350000,‐ Kč do 15.2.2010:   6/0/0
Usnesením č. 2/ 2/2010

Zastupitelstvo schválilo  dodatek  ke kupní smlouvě na hasičské auto Tatra  815 uzavřené mezi Obcí Běleč a

firmou Lakmus‐CZ Golčův Jeníkov. Jedná se  částečnou úhradu za přestavbu hasičského auta ve výši 350 000,‐ Kč

do 15.2.2010. Konečná částka se pro8 původní smlouvě nemění.

 
Místostarosta dále předložil návrh na zakoupení elektrocentrály pro hasičské auto v ceně 23 �s.Kč.
Hlasování o zakoupení elektrocentrály: 5/0/1
Zastupitelstvo schválilo  zakoupení elektrocentrály v ceně 23 8s.Kč.

15.
Manželé Váchovi, Běleč 23 podali žádost o zpevnění příjezdové cesty k parcele č. 178/3 v k. ú. Běleč.
Zastupitelstvo schválilo úhradu  materiálu (štěrk, prosívka, makadam), cca 24 m3 , práci si zajisJ žadatel.
Hlasování o úhradě nákladů: 5/0/1
Zastupitelstvo schválilo úhradu materiálu cca 24 m3 na zpevnění příjezdové cesty k parcele č.178/3.

 

V Bělči dne 11.2.2010
Zapsala: Marie Melicharová
Místostarosta: Marcel Fiala                  Ověřovatelé zápisu: Pavel Krejčí     Marie Bednářová

Záloha úřední desky

2 z 3



 
 
 
 

Záloha úřední desky

3 z 3


