
                                                               Z á p i s

z  jednání  zastupitelstva Obce Běleč, konaného dne 25. 5. 2010 v zasedací místnos� obecního úřadu. Začátek ve
20.00 hodin.
Přítomní členové zastupitelstva: Josef Bartůněk, Josef Mareš, Pavel Krejčí, Jaroslav  Čech,  Marcel Fiala, Rudolf
Šedivý, Marie Bednářová.
Dále přítomni dle přiložené prezenční lis�ny.
Jednání zahájil starosta obce Josef Bartůněk, jmenoval zapisovatele Marcela Fiala, ověřovatele zápisu
Josefa Mareše, Jaroslava Čecha a seznámil přítomné s programem dnešního zasedání. K navrženému programu
nebyly vzneseny připomínky.
 

Program:

1.       Závěrečný účet obce za rok 2009
2.       Informace o příjmech a výdajích obce k 24.5.2010
3.       Rozpočtová změna č.1/4/2010
4.       O.s. Danar Hrad Šelmberk 
5.       Smlouva věcné břemeno E‐ON
6.       Smlouva – provozování vodovodu Běleč,  Bzová
7.       Česká inspekce životního prostředí – rozhodnuE  (lípy Bzová)
8.       Územní plán Běleč
9.       Příspěvek Občanskému sdružení :  Ochotnický divadelní spolek v Bělči
10.   Zpráva o provedené kontrole v obecních lesích
11.   Oprava komunikace do Bzové
12.   Diskuse, připomínky

1.
Zastupitelstvo  projednalo  závěrečný  účet   Obce   Běleč   za  rok  2009  a  zprávu  o  výsledku  přezkoumání
hospodaření, které provedl Krajský úřad Č.  Budějovice dne 16.  3.  2010.  Kontrolou  nebyly  zjištěny  chyby a
nedostatky  uvedené v par. 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). Závěrečný účet  a  zpráva  o provedené
kontrole  byl  zveřejněn na úřední desce od  22. 3.  do  7. 4. 2010.
Hlasování:         7/0/0
 
Usnesením č.3/05/2010
zastupitelstvo schválilo závěrečný účet Obce Běleč za rok 2009 bez výhrad.
 
Dále byl projednán návrh rozpočtu  DSMO Mikroregion Venkov na rok 2010. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na
úřední desce od 9. 2. 2010 do 28. 2. 2010. Příjmy a výdaje Mikroregionu venkov činí v roce 2010 255 �s. Kč.
Hlasování: 7/0/0
Usnesením č.4/05/2010
zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu  DSMO Mikroregion Venkov na rok 2010.
 
2.
Zastupitelstvo bere na vědomí  příjmy a výdaje obce k 24. 5. 2010 dle přílohy.
 
 
 
 
3.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č.1/04/2010 – příjem  příspěvku  na hospodaření v lesích  ve výši
 49600,‐ Kč. Příspěvek poskytuje Jihočeský kraj na provedené práce v lese v roce 2009 dle předložené žádos� o
příspěvek.
Hlasování:    7/0/0
 
Usnesením č. 5/05/2010
zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č.1/04/2010 dle přílohy.
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4.
O.s.  Danar  Hrad  Šelmberk   žádost  o  souhlas  s  umístěním  budovy  infocentra   na  pozemku  par.  č.  515/2
 Zastupitelstvo žádos� vyhovělo.
Hlasování: 7/0/0
Usnesením č. 6/05/2010
zastupitelstvo  souhlasí s umístěním budovy infocentra na pozemku par. č. 515/2.
 

5.
Zastupitelstvo  schválilo  smlouvu  č.5108‐004/001‐2009‐TA  o  zřízení   práva  odpovídajícího  věcnému  břemeni
 uzavřenou mezi  Obcí Běleč  a E‐ON Č. Budějovice  (Běleč – kabelová přípojka NN, p. Vácha).
ZaEžená nemovitost parc.č. KN 178/2, geometrický plán č.206‐1735/2009 zhotovila firma GK Ing.
Dvořáček Tábor.  Věcné břemeno se zřizuje úplatně a to za jednorázovou úplatu v celkové výši 1500,‐ Kč.
Usnesením č.7/05/2010
zastupitelstvo schválilo  smlouvu č.  5108‐004/001‐2009‐TA o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni 
uzavřenou mezi Obcí Běleč a E‐ON Č.Budějovice  (Běleč‐kabelová přípojka NN p.Vácha).
 
6.
Zastupitelstvo projednalo doplněnou smlouvu o provozování vodovodu Běleč a  Bzová , která bude uzavřena 
mezi  Obcí Běleč a firmou BART Mladá Vožice. Zastupitelstvo navrhuje, aby tato smlouva byla ještě předána ke
kontrole právníkovi. ZajisE starosta obce.
Hlasování o tomto postupu: 6/0/1
 
7.
Česká inspekce životního prostředí , oblastní inspektorát Č. Budějovice vydala rozhodnuE  o zákazu pokácení  2
ks  lip    malolistých    rostoucích   po    stranách   křížku   na   rozhraní   pozemků p. č. 1719/9,1719/8,928
/2a1674/1 v k.ú. Běleč  u Mladé Vožice (sídlo Bzová). Dále stanovila Obci Běleč
podmínky pro provedení odlehčovacího a bezpečnostního ořezu předmětných dvou lip.
Zastupitelstvo  rozhodnu=  bere   na vědomí.
 
8.
Starosta vyzval občany k podávání připomínek k územnímu plánu.
 
9.
Zastupitelstvo schválilo poskytnuE příspěvku ve výši  5000,‐ Kč Občanskému sdružení  ‐  ochotnický divadelní 
spolek v Bělči.
Hlasování:    7/0/0
Usnesením č.8/05/2010
zastupitelstvo schválilo poskytnu= příspěvku ve výši 5000,‐  Kč Občanskému sdružení – ochotnický divadelní
spolek v Bělči.
 
 
 
10.
Zpráva o kontrole v obecních lesích
Na  jednání  zastupitelstva  byl  přečten znalecký  posudek  č.  1317‐IV/2010, o  stavu  lesních  porostů  na  lesním
hospodářském celku, obecní lesy Běleč, se zhodnocením hospodaření od 1. 1.  2001 do 31. 3.  2010. Znalecký
posudek byl vypracován na žádost obce soudním znalcem Ing. Miroslavem Šedivým.
Pan Zdeněk Šmíd , odborný lesní hospodář, byl přítomen na jednání zastupitelstva a  k jednotlivým  oddílům
posudku, který měl k dispozici od 11. 5.2010, se  vyjadřoval.  K mnoha bodům se vyjádřil  nesouhlasně s Em, že
předá své vyjádření v písemné formě na obecní úřad nebo starostovi obce.
Zastupitelstvo nařídilo panu Zdeňku Šmídovi v lokalitě s výskytem kůrovce umís�t lapače do 4.6.2010.
Při projednávání bodu 10 došlo k chao�ckému jednání diskutujících osob. Diskutující pronášeli své příspěvky bez
řádného udělení slova  přesedajícím, navzájem  si  vstupovali  do  projevů.  Při  pořizování zápisu, k uvedenému
bodu jednání tudíž zapisovatelem nemohli být všechny jednotlivé příspěvky podchyceny a doslovně uvedeny
v zápisu. Vzhledem k tomu, že není pořizován zvukový záznam z jednání zastupitelstva není reálně možné zápis
vyprecizovat do konkrétních podrobnosE. Tudíž provedený zápis k bodu 10 je rámcový v rozsahu, tak jak ukládají
zákonné předpisy.
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Zastupitelstvo k tomuto bodu nepřijalo žádné usnesení.
 
11. Komunikace do Bzové
Starosta obce jedná o možnostech opravy  komunikace. Obec v současné době zajisE nejnutnější opravu, dále
bude jednáno o omezení provozu do hmotnos� 3,5 tuny.
Hlasování o tomto postupu:   7/0/0
 
12.
Zastupitelstvo  bere na vědomí pořádání  společenských akcí dne  4. 6.  a  26. 6. v  Bělči.
Pořadatelem  je  SDH Běleč,  obec Běleč  uhradí náklady za pronájem chemických WC.
Hlasování:  7/0/0

 

V Bělči dne 25.5.2010

Zapsal: Marcel Fiala

Starosta obce: Josef Bartůněk

Ověřovatelé zápisu:    Jaroslav Čech a Josef Mareš
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