
                                          

                                                                      Z á p i s

ze zasedání zastupitelstva Obce Běleč, konaného dne  27.   září   2010 v zasedací místnos" obecního úřadu.
Začátek  v 19.30 hodin.
Přítomni: Josef Bartůněk, Jaroslav Čech, Pavel Krejčí, Marcel Fiala, Marie Bednářová, Josef Mareš
Rudolf Šedivý (od 20.30 hodin).
Zapisovatel: Marie Bednářová
Ověřovatelé zápisu: Josef  Mareš,  Jaroslav  Čech                                  
Návrh programu:

1.       Zpráva z dílčího přezkumu hospodaření obce za rok 2010
2.       Příjmy a výdaje obce k  31. 8. 2010
3.       Zastupování obce v právních věcech
4.       Žádost o příspěvek na opravu fary v Mladé Vožici
5.       Příspěvek na pouťovou zábavu v Bělči
6.       Návrh na uzavření smlouvy s odborným lesním hospodářem
7.       RozhodnuC  a  vyjádření zastupitelstva Obce Běleč  k  „Znaleckému posudku číslo 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“

8.       Diskuse
 

Zasedání  zastupitelstva  zahájil  starosta  pan  Josef  Bartůněk, přivítal  přítomné a  konstatoval,  že  je  přítomna
nadpoloviční většina členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je schopno  usnášet se.
Jmenoval zapisovatele paní Marii Bednářovou a ověřovatele zápisu pana Jaroslava Čech a pana Josefa Mareše.
Starosta  přednesl  návrh  programu  na  dnešním  zasedání.  Nikdo  z  přítomných  zastupitelů  neměl  připomínky
k jeho doplnění.
Hlasování o předneseném návrhu programu:    Pro    6         pro"    0         zdržel  se    0
Zastupitelstvo schválilo program dnešního zasedání.
1.
Dílčí přezkum hospodaření obce za rok 2010, provedl Krajský úřad České Budějovice. Kontrolou nebyly  zjištěny
nedostatky  uvedené  v  ustanovení   §  10 odst.  3  písm.  b)  a  písm.  c)  zákona  č.420/2004 Sb.,  v  členění  dle
předmětu  přezkoumání (§ 2 odst. 1, 2 zákona č.420/2004 Sb.).
Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí.
2.
Příjmy a výdaje obce k  31. 8. 2010
Celkové příjmy obce za sledované období činí 1544 "s. Kč, z toho daňové příjmy 1372 "s. Kč, dotace 150 "s.Kč,
ostatní příjmy 22 "s.Kč. Výdaje celkem  2029 "s.Kč., vyšší výdaje byly uhrazeny ze zůstatku minulých let.  Stav
finančních prostředků k 31.8.2010 na běžném účtu  428 "s.Kč a 518 "s. Kč (vklad
 u Komerční banky).
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
3.
Zastupování obce v právních věcech
Místostarosta  obce Marcel  Fiala  přednesl  návrh  na  udělení  plné moci  k  zastupování  obce ve věci  ukončení
činnos"  lesního  hospodáře  pana  Zdeňka  Šmída.  Navrhuje,  aby  obec  zastupovala  Mgr.Dana  Růžičková,
advokátka. 
Hlasování :     pro      5        pro"    0        zdržel  se    1
 
Usnesením č.19/09/2010
zastupitelstvo  schvaluje,  udělení  plné  moci  k  zastupování   Obce Běleč  ,  ve  věci  ukončení  činnos)  lesního
hospodáře pana Zdeňka Šmída, Mgr. Daně Růžičkové, advokátce se sídlem v Táboře, Smetanova 662.
4.
Farní úřad Mladá Vožice – žádost
Římskokatolická farnost Mladá Vožice, Morávkovo nám. 21, 391 43 Mladá Vožice podala žádost o příspěvek na
opravu fary v Mladé Vožici ve výši 10000,‐ Kč. Farnost žádala na tuto akci dotaci,  požadovaná částka však byla 
snížena. Farnost nemá dostatek vlastních finančních prostředků.
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Hlasování :      Pro         6          pro"    0        zdržel  se    0
Usnesením č. 20/09/2010
zastupitelstvo schvaluje poskytnu6 finančního příspěvku (daru) ve výši 10000,‐  Kč Římskokatolické farnos) 
Mladá  Vožice, Morávkovo nám. 21.
5.
Zastupitelstvo schválilo příspěvek na občerstvení pro SDH Běleč na pořádání pouťové zábavy ve výši 2500,‐ Kč a
příspěvek na pohoštění  pro dě" dne 28. 9. 2010 – pouť Běleč ve výši 1500,‐ Kč.
Hlasování:     pro   6                 pro"   0         zdržel   se     0                  
6.
Návrh na uzavření smlouvy s odborným lesním hospodářem
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy na funkci  odborného lesního hospodáře s ing. Jaroslavem Kutnerem.
Hlasování:      pro   5              pro"   0        zdržel  se       1
Usnesením č.21/09/2010
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy s odborným lesním hospodářem ing. Jaroslavem Kutnerem.
7.
Zastupitelstvo  bere  na  vědomí   Znalecký  posudek  číslo  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, vypracovaný
znalcem ing. Miroslavem Šedivým. Zastupitelstvo souhlasí s vymáháním škody podle znaleckého posudku. Obec
Běleč bude v  této věci zastupovat právník.
Hlasování:    pro    4           pro"    o         zdržel  se     2
Usnesením č. 22/09/2010
zastupitelstvo  bere  na  vědomí  Znalecký  posudek  číslo  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, vypracovaný
znalcem ing. Miroslavem Šedivým. Zastupitelstvo souhlasi s vymáháním škody podle znaleckého posudku. Obec
Běleč bude v této věci zastupovat právník.
Příchod Rudolf Šedivý (člen zastupitelstva).
8.
Zastupitelstvo projednalo  žádost Občanského sdružení Polánka o příspěvek na pořízení sněžného skútru na
protahování běžkařských stop v okolí Přírodního parku Polánka.
Zastupitelstvo návrh na příspěvek zamítlo.
Hlasování:             pro      0            pro"    7          zdržel se   0
Usnesením č. 2  /9/2010
zastupitelstvo neschválilo poskytnu6 příspěvku Občanskému sdružení Polánka.
Diskuse
Pan Svatek Miroslav ‐ upozorňuje na nutnost přijmout co nejdříve lesního odborného hospodáře.
Pan Stanislav  Šmejkal  informoval zastupitelstvo o  školení  (vodovody )
Pan Marcel Fiala – přihlašování osob
Zastupitelstvo projednalo a schválilo odprodej použité dlažby z chodníku v Bělči. Zájemci si zajisC vlastními silami
vykopání dlažby a odvoz. Cena jedné dlaždice je 8,‐ Kč, současně budou odstraněny i obrubníky. 
Zastupitelstvo schválilo dohody o provedení práce‐ Pavel Kubále, Běleč čp.10,(veřejná prostranství – chemické
ošetření  pro" plevelům),  Rudolf Šedivý, Běleč čp.27 –  zednické práce – kaplička v Bělči.

Pavla Šmídová  připomíná dokončení  úpravy tenisového kurtu ve Bzové (antuka).  Dále paní Šmídová vznesla
požadavek na častější  vyvážení  popelnic  a udržování pořádku kolem kontejnerů.

Pan Josef Mareš navrhuje odstranění stromu vedle nového chodníku v Bělči.

 

V Bělči dne 27. 9. 2010

Zapsala: Marie Bednářová

Starosta obce: Josef Bartůněk

 

Ověřovatelé zápisu: Josef Mareš

                                     Jaroslav Čech
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