Zápisč.21zozLzezasedánízastupitelstvaobce

místnosti oú Bělušice
konaného dne 26.5.2o21,v 18:30 hodin v zasedací

podPisŮ Přítomných,
přítomni:zastupitelé v počtu 6 a 10 občanůobce Bělušice viz listina
(příloha zápisu)

Adl.ZasedánízastupitelstvaobceBělušicezahájilstarostaBc.LukášBarochvlB:31hodin.
s ustanovením §93

v souladu
přivítalvšechny přítomné. l(onstatoval, že zasedáníbylo svoiáno
na Úřední
a informace o zasedáníbrlia vyvěŠena řádně
odst.]_ zákona č.I2Bl1OOOSb, o obcích
91
svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením §
desce obecního úřadu. zasedánítedy bylo
a§93zál<onaoobcích.Přítomnoočlenů,zastupitelstvoobceBěl'-ršicejeusnášeníschopné.
že byl prověřen a zl<ontrolován zápis s usnesením
Ad2 Starosta Bc. Lukáš Baroch l<onstatoval,
shledány žádnéneciostatl<y,
z minulého zasedání zastupitelstva. Nebyly

pro pořízenízápisu ze zaseciání
Ad3 Starosta Bc. Lukáš Baroch přednesl, že zapisovatelem
jako
navrhl laroslava Svo'oodu a Martina Havlíčka
zastupitelstva je určen Václav l(lepal, Dále
ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva obce.
Hlasování 6 pro 0 proti 0 se zdržel
Jaroslava svobodu a Martina Havlíčka
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovateli zápisu

přítomné s upraveným pro8ramem zasedání
Ad4 Starosta Bc, Lul<áš Baroch seznámil všechny
žádost všech přítomných zastupitelů nové body,
zastupitelstva. Do programu byly přidány na
nebyly
Lul<ášem Barochem, l( novému programu
Celý nový program byI přečten starostou Bc.
Bc,
v tomto novém znění, Následně nechal starosta
žádnépřipomínky a bude se schvalovat

LukášBarochhiasovatoupravenémprogramuzasedánízastr-rpite|stvaobce.
Fllasování: 6-0-0
Program:

t.

Zahájení

2.

gělušice
l(ontrola zápisu z minulé schůze ÚO

3.

Volba zapisovatele a ověřovatele zasedání

4.

Schválení programu schůze

5.NávrhschváleníúčetnízávěrkyobceBělušicezarok2020

6.

rol<2070
Návrh schváleníZávěrečného účtuobce Bělušice za

7.

Předložení l(ontroly hospodařeníobce za rol<2020

B.

pro budoucí prodejnu
schválení podpisu smlouvy s ČEz na nové odběrné místo

9.

Návrh schválení finančnípodoory Linky bezpečí

10, Návrh schválení smlouvy
pověření starosty obce

l<

s

oAD l(olín, S.r.o. na rol<7a2J

-

veřejná doprava olrce

a

podpisu smlouvy

tLžádost o finančnípříspěvekpro václava l(lepala

st, na uspořádáníGardy

12. Disl<uze
1-3.

Laver

přítomnés návrhem účetnízávěrky obce
A.d5 starosta Bc. Lukáš Baroch seznámil všechny
byl řáclně a ve stanoveném termínu
Bělušice za rol< 2o7O. Dále uvedl, že návrh účetnízávěrl<y
Bc. LukáŠ Baroch PoŽádai vŠechnY
zveřejněn na úřední desce obce v plném znění. Poté starosta
závěrce, Jelikož nebyla žádná
přítomné, jestli mají nějaký dotaz nebo připomínl<u k účetní
obce za rol< 2020,
připomínl<a ani dotaz nechal hlasovat o schváleníúčetnízávěr|<y
Hlasování: 6-0-0

účetnízávěrl<uobce za rol<
Přijato usnesení č.7llazI|Zastupitelstvo obce Bělušice schva!uje
2020.
s návrhem závěrečného účtuobce
Ad6 starosta Bc. Lukáš Baroch seznámil všechny přítomné
obce Bělušice za ro!< 2020 bYl
Bělušice za rol< 2o2o, dále uvedl, že návrh Závěrečného účtu
obce v Plném zněnÍ, Navrhl
řádně a ve stanoveném termínu zveřejněn na úřec]ní desce
a přijrnutínápravných opatření' viz
schváleníZávěrečného účtuobce k 3t.I2.7o2O s výhradou
budou mimo jiné součástítohoto
nápravná opatření, kdy přednesl nápravná opaření, l<teré
přítomné, jestli majínějaký dotaz nebo
zápisu. poté starosta Bc. Lukáš Baroch požádalvšechny
nebyla žádná připomínl<a
připomínku kZávěrečnému účtuobce Bělušice za rol< 2020. Jelikož
Bělušice za rol< 2020,
ani dotaz nechal hlasovat o schváleníZávěrečného účtuobce
1-1lasování: 6-0-0

přijato usnesení č.8/20z::z zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje závěrečný účetobce

viz, nápravná opatření !<e
Bělušice l<3I.I2.2O2O svýhradou a přijímáme nápravná opatření
zprávě o přez|<oumání hospodaření obce,
l<rajsl<ého auditu
Ad7 Starosta Bc. Lukáš Baroch seznámil všechny přítomné s výsledkem
přečetl závér aucjitorŮ a i<onstatoval, Že vedeníobce
l<ontroly hospodařeníobce Bělušice 2o2O.
poté starosta
l< žádnéiiru přestupku,
si die hodnoceníauditorů vede velmi dobře a že nedošlo

jestli nrajínějaký dotaz nebo PřiPomínl<u, JelikoŽ
Bc. Lukáš Baroch požádalvšechny přítomné,

nebylažádnápřipomínkaanidotaznechaipřejítkdalšímubodu,
přítomné s návrhem smiouvy se společností
Ad8 starosta Bc. Lukáš Baroch seznámil všechny
Následně Starosta Bc. Lu*áš Baroch Požáda!
črznanovéodběrné místo pro budoucíprodejnu.
připomíni<a
nebo připomínl<u, ]elikož nebyla žádná
všechny přítomné,jestli mají nějaký dotaz
o schválení podpisu smlouvy č, 21-5OBS01-4I2IB073B3 se

ani dotaz nechal hlasovat
společnostíČEZ.
Hlasování: 6-0-0

Bělušice pověřuje starostu Bc, Lul<áše Barocha
Přijato usnesení č.glzozL|Zastupitelstvo obce
21-SOBS O1-,4L7LBO23B3 se společnostíČEZ,
l< podepsání smlouvy č.
podporu,
s žádostí Lin|<y bezpečío finanční
Ad9 Starosta Bc. Lukáš Baroch seznámil všechny

Zmínilvšeobecnouprospěšnosttétolinl<yproobčanyahlavněděti.Ztěchtodůvodůnavrhl

Baroch poŽádalvŠechny přítomné'
jednorázový příspěvel( 3OOOI(č. Následně starosta Bc. LukáŠ
žádná připomínl<a ani dotaz nechal o
jestli mají nějaký dotaz nebo připomínl<u. Jelikož nebyla
tomto návrhu hlasovat,

Hlasování: 6-0-0

přijato usnesení č.L0l2o21rz Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje PřísPěvel< Pro
bezpečívevýši 3 O0Ol(č. A pověřuje starostu

l<

Linku

podepsání dai"ovacísmlouvy,

všechny přítomné s návrhem smlouvY s OAD l(olín,
Ad]_0 Starosta Bc. Lul<áš Baroch seznámil
a pověření stai,osty obce l< PodPisu srrrlouvY,
_
s.r,o.

na

rol<

2o7!

veřejná doprava obce

NásledněstarostaBc.LukášBarochpoŽádalvšechnypřítomné,jestlimajínějakýdotaznebo
připomínku.JelikoŽnebylažádnápřipomínkaanidotaznechalh|asovatoschválenípodpisu
smiouvy.

Přijatousneseníč.1'1"l2o2l:ZastupitelstvoobceBělušicepověřujeStarostuBc.Lukáše
Barochal<podepsánísmlouvysoADl(olín,S.r,o.na

rol<2027_veřejnádopravaobce

s Žádostí Václava l(lepaia st. o finanční
Ad11 Starosta Bc. Lukáš Baroch seznámil všechny
podporunauspořádánítradičníal<cesrazstaréGARDY,l<teráproběhnevsobotu4.9'2021''
občanůobce a že akce byla velmi hezl<y
zmínll,žeakce se v loňsl<ém roce zúčastnilocca Bo
jednorázový příspěvek 7 00Ol(č, Následně starosta Bc,
uspořádána. Ztěchto důvodůnavrhl
jestli mají nějaký dotaz nebo přiPomínl<u, JelikoŽ
Lukáš Baroch požádal všechny přítomné,

nebylaŽádnápřipomínl<aanidotaznechalotomtonávrhuhiasovat.
Hlasování: 6-0-0

schvaIuje příspěvek pro Václava
Fřijato usnesení č.L2/2o2Ll Zastupitelstvo obce BěluŠice
Gardy,
I(lepala st. ve výši 7OO0Kč na uspořádánístaré

Ad12 Starosta Bc, Lukáš Baroch zahájii disl<usi,

1,

zpr,a,lcciaje je plánováno na přelom
starosta Bc. Lukáš Baroch informoval, že dalšíčíslo
měsíce června a července,

přítomné o průběhu výsiavby
starosta Bc. Lukáš Baroch seznámil všechny
nových prvi<ů

z.

z důvodu objednání
víceúčelovéhohřiště, kdy byla stavba prodloužena
provedena nová výsadba zeleně
pro děti. Dále informou.i, ž" na podzim 2021 bude
je odhadována na 5.620ZL
dětského hřiště. l(onec realizace nového hřiště

u

finančnísituací obce, zůstatel< na b,ú, l(omerční

3,

Místostarosta václav l(lepal seznámil
banl<y l<e dni 25.5.ZO2t, 10 975 0B2

4.

přesunu letního I<ina na pátel< 4, června
Starosta Bc. Lukáš Baroch informoval o
původníterrrrín,
z důvodu předpovědi špatnéhopočasína

5.

stavu přípravy na výstavbu vodovodu
starosta Bc. Lukáš Baroch informovalo al<tuálním
a l<analizace a o časovémrámci výstavby,

s

l(č,

o dovoz 5tun recyl<látu na cestu
Starosta Bc. Lukáš Baroch požádal Michala Bartál<a
pánel<,
l<oordinovat zastupitel Martin
k rybníku a následné rozhrnutí, al<ci bude

].

mcžnépoptat odstranění jmelí
vystoupil václav l(lepal st. s otázl<ou, zda by bylo
z památného dubu za rybníčkem,

přítomným za účastna dnešním zasedání
Ad23 Starosta Bc. Lul<áš Baroch poděl<oval všem
na PříštízaseciánÍ. V'9:11 ul<onČil zasedání
zastupitelstva obce a pozval všechny přítomné
zastu

p

itelstva.

Ověřil Martin Havlíček

Zapsal Václav K}9o

poapis..,.Mlq

Podpis...,...,

Starosta Bc. Lukáš Baroch

ověřil Jaroslav svoboda

noopi,,.--}ť
V Bělušicích dne 25.5.2021,

Vlrč.ic,-"
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,
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