
                                                                    Z á p i s
ze zasedání zastupitelstva Obce Běleč, konaného dne 19. 8. 2010 v zasedací místnos# obecního úřadu. Začátek
ve 20.00 hodin.
 
Přítomni: Josef Bartůněk, Marcel Fiala, Pavel Krejčí, Marie Bednářová, Rudolf Šedivý, Josef Mareš
Neomluven: Jaroslav Čech 
 
Zapisovatel: Marie Bednářová
Ověřovatelé zápisu: Pavel Krejčí, Rudolf Šedivý
 
Jednání zahájil starosta pan Josef Bartůněk, přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva,
to je nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Seznámil přítomné s programem dnešního zasedání.                                              
Program:

1.       Územní plán Běleč
2.       Výběr dodavatelské firmy (chodník Běleč)
3.       Příjmy a výdaje k  31. 7. 2010
4.       Rozpočtové změny
5.       Vnitřní směrnice č. 1 (účetnictví)
6.       Příspěvek Jezdeckému klubu Ml. Vožice
7.       Příspěvek na fotbalový turnaj v Bělči
8.       Zpráva o provedených kontrolách (kontrolní a finanční výbor)
9.       Kronika – zápis za rok 2009

 
Pan Marcel Fiala, žádá o doplnění programu o bod č.10  ‐ diskuse a připomínky.
Hlasování o doplnění programu: 5/1/0
 
Hlasování o předloženém návrhu včetně doplnění programu o bod č.10 diskuse:   5/1/0
Zastupitelstvo schválilo návrh programu dnešního zasedání včetně doplněného bodu č.10 – diskuse.
 
Dále starosta určil zapisovatele: Marii Bednářovou a ověřovatele zápisu: Pavla Krejčího a Rudolfa Šedivého.
 
1.
Zastupitelstvo projednalo Zadání Územního plánu Běleč.
Hlasování: 6/0/0
Usnesením č.16/08/2010
zastupitelstvo schválilo Zadání Územního plánu Běleč.
 
2.
Výběr dodavatelské firmy na akci Nový chodník a rekonstrukce starého chodníku v Bělči.
Zastupitelstvo na základě předložených nabídek schválilo uzavření smlouvy o dílo s firmou VALTROSTAV s.r.o.
Mladá Vožice za nabídkovou cenu 668.405,‐ K . (Příloha zápis o výběru firmy, nabídky 3 firem ).
Hlasování:  6/0/0
Usnesením č. 17/08/2010
zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o dílo na akci Nový chodník a rekonstrukce starého chodníku v Bělči
s firmou VALTROSTAV s.r.o., Mladá Vožice 312, 391 43 Mladá Vožice.
3.
Zastupitelstvo projednalo  příjmy a výdaje obce k 31. 7. 2010 dle výkazu FIN  2‐12 M.
Příjmy  1 363 Ls. Kč, výdaje 1741 Ls. Kč
Hlasování: 6/0/0
Zastupitelstvo schválilo příjmy a výdaje obce k 31. 7. 2010
 
4.
Zastupitelstvo  projednalo  rozpočtové změny č. 4/07/2010 a č.5/08/2010 dle přílohy.
Hlasování: 6/0/0
Usnesením č. 18/08/2010

Záloha úřední desky

1 z 3



zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č.4/07/2010 a rozpočtovou změnu č.5/08/2010 dle přílohy.
5.
Zastupitelstvo projednalo vnitřní směrnici č. 1 k účetnictví dle přílohy.
Hlasování:   6/0/0
Zastupitelstvo schválilo vnitřní směrnici č. 1 k účetnictví dle přílohy.
 
6.
Zastupitelstvo schválilo příspěvek Jezdeckému klubu Mladá Vožice  na akci Jezdecké závody 28.8.2010 ( úhrada
nájmu  l ks chemického WC).
Hlasování: 5/1/0
 
7.
Zastupitelstvo schválilo příspěvek na fotbalový turnaj v Bělči (úhrada nájmu l ks chem. WC)
Hlasování: 6/0/0
 
8.
Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy o provedených kontrolách kontrolním a finančním výborem obce (příloha –
zápisy ze dne 10. 8. 2010 a  9. 6. 2010).
 
9.
Zastupitelstvo schválilo zápis do obecní kroniky za rok 2009, který přednesla Mgr. Mirka Čechová (kronikářka).
Hlasování: 6/0/0
 
10.  Diskuse

V diskuzi vystoupil Pavel Krejčí – žádá o informace

‐          a) o postupu řešení místní komunikace Bzová
‐          b) vyřazení starého hasičského auta

K bodu a)
Starosta seznámil přítomné s dopisem od Správy a údržby silnic v Táboře o zřízení nového dopravního značení
(změna přednosL v jízdě), hlavní silnice povede přes Elbančice. Dále bude na místní komunikaci do Bzové
provedena oprava balenou drP.
K bodu b)
Prodej hasičského auta – po vyřízení likvidace bude uskutečněn odprodej za částku 25 Ls. Kč
panu Luboši Bartůňkovi, Běleč č. 23.
 
 
Marcel Fiala – upozornil na nutnost zabezpečit práci v obecních lesích a v nejbližší době jmenovat nového
odborného lesního hospodáře. Navrhuje, aby bylo zahájeno předběžné jednání s ing. Kutnerem.  Zastupitelstvo
s Pmto postupem souhlasí.
 
 
 
Starosta dále přednesl žádost účastníků maškarního průvodu o poskytnuP příspěvku ve výši 2000,‐ Kč
na společenskou akci ve Bzové 21. 8. 2010.
Hlasování: 5/1/0
Zastupitelstvo schválilo poskytnuP příspěvku na společenskou akci ve Bzové  ve výši 2000,‐ Kč.

V Bělči dne 19.8.2010

Zapsala: Marie Bednářová

Starosta obce: Josef Bartůněk

 

Ověřovatelé zápisu:                        Pavel Krejčí           Rudolf Šedivý
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