Z Á P I S
z jednání zastupitelstva města Bělčice, které se konalo dne 28.4. 2016 od
19.00h v malé zasedací místnosti radnice v Bělčicích.

Přítomni: Vejšický, Převrátil, Mašek, Novotný, Šilha, Srbová, ing. Zeman K., Hrkľová
Omluven: Puškár, Kočí

Nepřítomen: J. Zeman

Ověřovatelé zápisu: Převrátil, ing. Zeman K.

Zápis z minulé schůze byl schválen.

Body jednání:
1. Schválení programu
2. Schválení závěrečného účtu města Bělčice za rok 2015 a protokolu o přezkoumání hospodaření
obce 2015
3. Schválení účetní závěrky obce za rok 2015 na základě předložených výkazů:
a) výkaz zisku a ztráty, rozvaha, příloha
b) roční zpráva o provedení finanční kontroly ZŠ
c) zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2015
d) inventarizační zpráva
(všechny výše uvedené výkazy jsou vyvěšeny na www.belcice.cz – závěrečný účet 2015)
4. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ za rok 2015 na základě předložení výkazů:
a) výkaz zisku a ztráty, rozvaha, příloha
b) roční zpráva o provedení finanční kontroly ZŠ, MŠ za rok 2015
c) inventarizační zpráva
(všechny výše uvedené výkazy jsou vyvěšeny na www.belcice.cz – závěrečný účet 2015)
5. Schválení prodeje části pozemku parc.č. 36/1 v k.ú. Bělčice a obci Bělčice dle GP č. 447-2/2016
na žádost manželů Kadlecových
6. Žádost o individuální dotaci Svazu tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace Blatná
7. Záměr paní Neumanové v obci Záhrobí a posouzení fin. příspěvku na tento záměr (nový plot)
8. Nabídka služeb PANO3D
9. Diskuze – návrh na naučnou lesní stezku, komunitní centrum, jiné…
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Jednání zastupitelstva zahájil starosta města Bělčice Pavel Vejšický, přivítal přítomné a
konstatoval, že jednání je usnášeníschopné a seznámil s navrženým programem. Program
jednání byl schválen.
V úvodu jednání byl projednán a doporučen ke schválení závěrečný účet města za rok
2015, účetní závěrka města za rok 2015 a účetní závěrka ZŠ a MŠ Bělčice za r. 2015.
Poté byla předložena ke schválení žádost manželů Kadlecových o prodej části pozemku parc.
č. 36/1 v k.ú. a obci Bělčice. Dalším bodem byla žádost o individuální dotaci Svazu tělesně
postižených v ČR, z.s., místní organizace Blatná. Žádost byla zamítnuta s tím, že žadatelé pro
daný dotační program musí podat žádost na předepsaném formuláři a vždy v termínu, který
je pro daný dotační program určen. Dotační programy pro r. 2017 budou vyhlášeny během
září a přihlásit se do nich bude možno do 20.12.2016. Posledními body bylo projednání
nabídky služeb PANO3D a projednání žádosti manželů Pechových o odkup části pozemku
979/1.
Na závěr proběhla diskuze přítomných zastupitelů. Starosta informoval přítomné
zastupitele o návrhu na naučnou lesní stezku (byla probírána i její budoucí trasa).
Diskutovalo se i o připravovaném komunitním centru pro seniory, v nejbližší době bude
osloven architekt na kalkulaci projektu.

Usnesení z jednání zastupitelstva města Bělčice ze dne 28.4. 2016
Zastupitelstvo města Bělčice:
1./ usnesením č. 27/2016 schválilo program.
Schváleno všemi hlasy.

2./ usnesením č. 28/2016 schválilo závěrečný účet města Bělčice za r. 2015 bez výhrad.
Schváleno všemi hlasy.

3./ usnesením č. 29/2016 schválilo závěrku města Bělčice za r. 2015 na základě předložených
výkazů:
- výkaz zisku a ztráty
- rozvaha
- příloha
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- roční zpráva o provedení finanční kontroly ZŠ
- zpráva o přezkumu hospodaření za r. 2015
- inventarizační zpráva
Schváleno všemi hlasy.

4./ usnesením č. 30/2016 schválilo účetní závěrku ZŠ a MŠ Bělčice za r. 2015 a rozdělení
výsledku hospodaření za r. 2015 na základě předložených výkazů:
- výkaz zisku a ztráty
- rozvaha
- příloha
- roční zpráva o provedení finanční kontroly ZŠ
- inventarizační zpráva
Schváleno všemi hlasy.

5./ usnesením č. 31/2016 schválilo prodej části pozemku parc.č. 36/1 v k.ú. a obci Bělčice dle
GP č. 447-2/20 na žádost manželů Kadlecových za 100 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem a
převodem pozemku bude hradit žadatel včetně daně z nabytí nemovité věci.
Schváleno všemi hlasy.

6./ usnesením č. 32/016 zamítlo žádost o individuální dotaci Svazu tělesně postižených v ČR,
z.s., místní organizace Blatná.
Schváleno všemi hlasy.

7./ usnesením č. 33/2016 schválilo po důkladném prozkoumání žádosti paní Neumanové
finanční příspěvek na oplocení na společném pozemku v Záhrobí ve výši max. do 2 tis. Kč.
Schváleno všemi hlasy.
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8./ usnesením č. 34/2016 zamítlo nabídku služeb PANO3D.
Proti hlasovalo 7, 1 se zdržel hlasování.

9./ usnesením č. 35/2016 schválilo předběžně žádost manželů Pechových o odkup části
pozemku 979/1 v k.ú. Bělčice a obci Bělčice, dle návrhu GP vypracovaném ing. Františkem
Koktánem. Tento záměr prodeje bude vyhlášen v termínu po 2.7.2016.
Schváleno všemi hlasy.

Tímto byl program vyčerpán a jednání skončilo v 21.00 hod.

Zapsala dne 2.5.2016 Hana Bobková

Ověřovatelé:

Převrátil

Ing. Zeman Karel

Pavel Vejšický – starosta města

Zápis je vyvěšen v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:
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