
                                                              Z á p i s
ze zasedání  zastupitelstva Obce Běleč, konaného 15. července 2010 v zasedací místnos# obecního úřadu.
Přítomní členové zastupitelstva:  Josef Bartůněk,  Josef Mareš, Marie Bednářová, Pavel Krejčí, Marcel Fiala, Rudolf
Šedivý, Jaroslav Čech
Jednání zahájil starosta obce Josef Bartůněk ve 20:15 hodin,  jmenoval  zapisovatele  Marii Bednářovou a
ověřovatele zápisu Rudolfa Šedivého a Marcela Fialu.
Starosta seznámil  přítomné  s programem dnešního zasedání:
 

1.       Schválení zadání Územního plánu Běleč
2.       Příjmy a výdaje obce k 30.6.2010
3.       Rozpočtové změny
4.       Vyřazení  hasičského auta
5.       Odvolání lesního odborného hospodáře
6.       Schválení počtu členů zastupitelstva na další volební období
7.       Schválení smlouvy na provozování vodovodů v obci
8.       Mikroregion Venkov – závěrečný účet za rok 2009
9.       Schválení výdajů na společenské akce v obci
10.   Oprava komunikace do Bzové
11.   Různé a diskuse

 
Starosta obce přednesl návrh, aby byl z programu  jednání  stažen bod č. 1  (Zadání územního plánu Běleč), 
protože nebyly dodány změny, které obec  požaduje.
Starosta dal hlasovat o programu dnešního zasedání  včetně navržené  změny .
Hlasování:  7/0/0
Zastupitelstvo schválilo program dnešního zasedání, včetně změny (odložení bodu č. 1).
2.
Příjmy a výdaje obce k 30. 6. 2010 dle výkazu Fin 2‐12 M. Celkové příjmy 1175 Fs. Kč, výdaje 1589 Fs. Kč. Na
úhradu vyšších výdajů byly použity finanční prostředky ze zůstatku minulých let ve výši  500 Fs. Kč. Stav běžného
účtu k 30. 6. 2010 byl 501 Fs. Kč a 518 Fs. Kč (Smlouva Komerční banka).
Hlasování: 7/0/0
Zastupitelstvo schválilo příjmy a výdaje obce k 30. 6. 2010 dle výkazu Fin 2‐12 M.
3.
Zastupitelstvo projednalo rozpočtovou změnu č.2/05/2010 – příjem dotace na volby do Parlamentu ČR ve výši 20
Fs. Kč a její použiI ve výdajích. Rozpočet se zvyšuje v příjmech i ve výdajích o 20 Fs. Kč  (Příloha č. 1)
Hlasování: 7/0/0
Usnesením č. 9/07/2010
zastupitelstvo schválilo příjem  dotace  ve výši  20 #s. Kč na volby do Parlamentu ČR a její použi; ve
ve výdajích.
Zastupitelstvo projednalo rozpočtovou změnu č.3/06/2010 jedná  se o převody mezi položkami výše rozpočtu se
nemění  (Příloha č. 2)
Hlasování: 7/0/0
Usnesením č.10/07/2010
zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č.3/06/2010 dle přílohy č. 2.
 
 
 
 
 
 
4.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo vyřazení starého hasičského auta  pro úplné opotřebení  z majetku obce.
Zastupitelstvo  souhlasí s odprodejem vyřazeného auta za cenu kovového šrotu panu Luboši Bartůňkovi, Běleč
 23.
Hlasování:  7/0/0
Usnesením č.11/07/2010
zastupitelstvo schválilo vyřazení hasičského auta pro úplné opotřebení  z  majetku  obce.
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Zastupitelstvo schválilo odprodej vyřazeného auta za cenu kovového šrotu panu Luboši Bartůňkovi Běleč  23.
5.
Zastupitelstvo  bere  na  vědomí   znalecký  posudek   č.  1  317‐IV/2010  o  stavu  lesních  porostů  na  lesním
hospodářském celku Obecní lesy Běleč  se zhodnocením hospodaření  od   1. 1. 2001 do  31. 3. 2010.
Zastupitelstvo na základě  posudku  navrhuje  odstoupení  od  smlouvy  o  výkonu  funkce   odborného lesního
 hospodáře  na  LHC Obecní lesy  Běleč. 
Hlasování o odstoupení od smlouvy o výkonu funkce odborného lesního hospodáře:     pro  6       proF   1     
zdržel se   0
Usnesením č.12/07/2010
zastupitelstvo  schválilo  odstoupení od smlouvy o výkonu funkce  odborného lesního hospodáře na LHC Obecní
lesy Běleč.
 
6.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo počet členů zastupitelstva na další volební období   ‐  7 členů.
Hlasování:7/0/0
Usnesením č. 13/07/2010
zastupitelstvo schválilo na další volební období sedmičlenné zastupitelstvo obce Běleč.
 
7.
Zastupitelstvo schválilo smlouvu o  provozování   úpraven  veřejného  vodovodu  Běleč   a    Bzová
s  firmou Pavel Bartůněk – BART, Mladá Vožice.  Smlouva byla sjednána na  dobu   neurčitou
s  výpovědní  lhůtou na jeden rok.
Hlasování:  7/0/0
Usnesením č. 14/07/2010
zastupitelstvo schválilo smlouvu uzavřenou s firmou BART Mladá Vožice na provozování  úpraven veřejného
vodovodu v Bělči a ve Bzové.
 
8.
Zastupitelstvo bere se souhlasem na vědomí závěrečný účet DSO Mikroregion Venkov  za rok 2009.
Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce od  18. 5. 2010 do  3. 6. 2010.
Usnesením č. 15/07/2010
zastupitelstv o bere se souhlasem na vědomí závěrečný účet DSO Mikroregion Venkov za  rok  2009.
 
9.
Zastupitelstvo schválilo výdaje na společenské akce v obci:
   ‐ zájezd pro děF do Prahy         10 Fs. Kč
  ‐  příspěvek na školní pomůcky  5700,‐ Kč
  ‐  hasiči zájezd Litoměřice            4700,‐ Kč
 
Hlasování: 7/0/0
 
10.
Oprava  místní komunikace do Bzové ‐ byla objednána firma Vialit Soběslav,  předpokládaná cena  211 Fs. Kč.
Oprava bude provedena do konce července 2010.
Hlasování:   7/0/0
Zastupitelstvo souhlasí s provedením opravy místní komunikace do Bzové.
 
11.
 Různé

‐          Dětské hřiště v Bělči – opravit oplocení
‐          Nátěr oken a podhledů na budově OÚ v Bělči (bude uzavřena dohoda o provedení práce s D.

Ruckerem)
‐          Rybníček ve  Bzové  dokončení  (objednat  p.   Kahouna)
‐          Zakoupení  křovinořezu  na  údržbu veřejných prostranství
 

V Bělči  dne  15. 7. 2010
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Zapsala:  Marie Bednářová
 
Starosta  obce:  Josef  Bartůněk
 
 
Ověřovatelé zápisu:    Marcel Fiala                               Rudolf Šedivý
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