Zápis č. 31202L ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 30.6.2o2lv17:00 hodin vzasedací místnosti OÚ Bělušice
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přítomni: zastupitelé v počtu 6 a 0 občanůObce Bělušice viz lisťna podpisŮ přítomných.
(příloha zápisu)

Adl

Zasedání zastupitelstva obce Bělušice zahájil starosta Bc. Lukáš Baroch v 17:0].hodin.
Přivítalvšechny přítomné. Konstatoval, že zasedáníbylo svoláno v souladu s ustanovením §93
odst.]. zákona č. L28l2OO0Sb, o obcích a informace o zasedání byla vyvěšena řádně na úřední
desce obecního úřadu. Zasedánítedy bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § 91
a § 93 zákona o obcích. Přítomno 6 členů,zastupitelstvo obce Bělušice je usnášeníschopné.
Ad2 Starosta Bc. Lukáš Baroch konstatoval, že byl prověřen a zkontrolován zápis s usnesením
z minulého zasedání zastupitelstva. Nebyly shledány žádnénedostatky.

Ad3 Starosta Bc. Lukáš Baroch přednesl, že zapisovatelem pro pořízenízápisu ze zasedání
zastupitelstva je určen Václav Klepal. Dále navrhl Marťna Pánka a Marťna Havlíčkajako
ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva obce.
Hlasování 6 pro 0 proti 0 se zdržeI
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovateli zápisu Martina Pánka a Martina Havlíčka.

AdA Starosta Bc. Lukáš Baroch seznámil všechny přítomné s upraveným programem zasedání
zastupitelstva. Do programu byly přidány na žádost všech přítomných zastupitelů nové body.
Celý nový program byl přečten starostou Bc. Lukášem Barochem. K novému programu nebyly
žádnépřipomínky a bude se schvalovat v tomto novém znění. Následně nechal starosta Bc.
Lukáš Baroch hlasovat o upraveném programu zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování:6-0-0

L,

Zahájení

2.

Kontrola zápisu z minulé schůze ÚO gělušice

3.

Volba zapisovatele a ověřovatele zasedání

4.

Schválení programu schůze

5,

6.

Návrh schválenísmlouvy o poskytnuť podpory ze Státního fondu životního prostředí
Českérepubliky č 1200300058 dotace na akci VODA/ČOV v obci Bělušice a pověření
starosty obce k jejímu podpisu.

Návrh schválení odkoupení pozemku v k.ú. Bělušice, par.
starosty k podpisu kupnísmlouvy a vkladu na KÚ.
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pověření

7.

Návrh na vypsání výběrového řízeník rekonstrukci střechy obecní budovy čp.1

8.

Návrh schválenífinančnípodpory pro Moravu zasaženou tornádem

9.

Návrh podání žádosti o dotaci z finančníchprostředků Středočeského kraje na
rekonstrukci střechy obecní budovy čp.L z fondu Stř. Kraje Fondu obnova venkova
2021,-2024

].0. Diskuze

ILZávér
AdS Starosta Bc. Lukáš Baroch seznámil všechny přítomnés návrhem schválení smlouvy o
poskytnutí podpory ze Státního fondu životníhoprostředí Českérepubliky č 1200300068
dotace na akci VODA/ČOV vobci Bělušice a pověření starosty obce kjejímu podpisu.
Následně starosta Bc. Lukáš Baroch požádal všechny přítomné,jestli mají nějaký dotaz nebo
připomínku. Jelikož nebyla žádná připomínka ani dotaz nechal hlasovat o schválení o přijeť
podpory ze Státního fondu životníhoprostředíČeskérepubliky č 1200300068 dotace na akci
VoDA/ČoV v obci Bělušice
Hlasování:6-0-0

Přijato usnesení č.L3l202l,z Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje přijeť podpory a
schvaluje smlouvu o poskytnuť podpory ze Státního fondu životníhoprostředí České
republiky č 1200300068 dotace na akci VODA/ČOV v obci Bělušice a pověřuje starostu obce
k jejímu podpisu.

Ad6 Starosta Bc. Lukáš Baroch seznámil všechny přítomnés návrhem odkoupení pozemku
v k.ú. Bělušice, par. Č.1'4qOlL informoval o ceně za odkup, která činní50.0O0,-Kč. Poté
starosta Bc. Lukáš Baroch požádal všechny přítomné,jestli mají nějaký dotaz nebo
připomínku k předložené kupní smlouvě. Jelikož nebyla žádná připomínka ani dotaz nechal
hlasovat o schválení pověření starosty k podpisu kupní smlouvy a vkladu na KÚ.
Hlasování:6-0-0

Přiiato usnesení č.t4|202í-z Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje odkoupení pozemku
v k.ú. Bělušice, par. Č. UqOA. za cenu 50.0OO,-Kč. a pověřuje starostu k podpisu kupní
smlouvy a vkladu na KÚ.

Ad7 Starosta Bc. Lukáš Baroch seznámil všechny přítomné s plánem vypsání výběrového
řízeník rekonstrukci střechy obecní budovy čp.1. Vzhledem k dobré zkušenosti, a nižším
cenám oproti konkurenci, navrhl starosta zároveň využítslužby Bc. Martina Koláčka

této žádosti. Pan Bc. Koláček s obcí již spolupracoval na podání žádosti o dotaci
v souvislosti s budovou čp. 1a je tedy ve věci patřičně orientován.
k podání

Poté starosta Bc. Lukáš Baroch požádal všechny přítomné, jestli mají nějaký dotaz nebo
připomínku. Jelikož nebyla žádná připomínka ani dotaz nechal hlasovat o schválení pověření
starosty k vypsání výběrového řízeníve spolupráci s Bc. Marťnem Koláčkem.
Hlasování:6-0-0
Přijato usnesení č.L5l2021-z Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje vypsánívýběrovéhořízení
k rekonstrukci střechy obecní budovy čp.1 ve.

Ad8 Starosta Bc. Lukáš Baroch seznámil všechny přítomnés návrhem zaslání finanční
podpory na sbírku na podporu tornádem zasažených obcí zjihu Moravy. Navrhl zaslat částku
7 500Kč. Poté starosta Bc. Lukáš Baroch požádal všechny přítomné, jestli mají nějaký dotaz
nebo připomínku. Jelikož nebyla žádná připomínka ani dotaz nechal hlasovat o schválení
zaslání finančnípodpory na sbírku na podporu tornádem zasažených obcí z jihu Moravy
Hlasování:6-0-0
Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje zaslání finančnípodpory
na sbírku na podporu tornádem zasažených obcí z jihu Moravy v částce 7500Kč
prostřednictvím účtučervenéhokříže333999l27OO vs 2101,

Přijato usnesení

č.1612O21,:,

Ad 9 Starosta obce Bc. Lukáš Baroch připomenul, že obec nebyla při minulé žádosti o dotační
titul k opravě budovy čp. 1 úspěšná,proto navrhl zkusit v této souvislosť jlný dotačníťtul.
Středočeský kraj vyhlásil opět dotaci tzv. ].000,-Kč/ t obyvatel obce. Jedná se o finanční
prostředky Stř. kraje. Starosta tedy navrhl usilovat o tuto dotaci, která by obci na tento
záměr mohla přispět více jak 300.000,-Kč, cožje téměř polovina předpokládaných nákladů na

opravu střechy budovy čp. 1, tedy místníhopohostinství se sálem. Vzhledem k dobré
zkušenosť, a nižšímcenám oproti konkurenci, navrhl starosta zároveň využítslužby dotační
kanceláře Bc. Marťna Koláčka k podání této žádosť.Jelikož nebyla žádná připomínka ani
dotaz nechal hlasovat o sválení záměru podání žádosti o dotaci z programu ,,Program 202L2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze StředočeskéhoFondu
obnovy venkova" na rekonstrukci obecní budovy čp. 1.
Hlasování:6-0-0

Přijato usnesení č. 17l202t: Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje podání žádosti
z programu ,,Program 2O2L-2O24 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze

Středočeského Fondu obnovy venkova" ve spolupráci
Koláčka,

s

dotačníkanceláří Bc. Marťna

Ad9 Starosta Bc. Lukáš Baroch zahájil diskusi.

1.
2.

Starosta Bc. Lukáš Baroch informoval, že zpravodajč2l202L vyjde do S.července 202].
Starosta informoval o dalšímprůběhu rekonstrukce dětského hřiště, kdy by měly
práce pokračovat s nejvyššípravděpodobností1S.7.2O2I, kdy způsobenézpožděníje
dáno delšídodací lhůtou výrobcem v důsledku pandemie Covid.

Ad10 Starosta Bc. Lukáš Baroch poděkoval všem přítomným za účastna dnešním zasedání
zastupitelstva obce a pozval všechny přítomnéna příšťzasedání. V 17:I4 ukončil zasedání
zastupitelstva.

Ověřil Marťn Havlíček

Zapsal Václav
Podpis.......

ověřil Martin pánek
Podpis

VárL

podpis.....,..

V Bělušicích dne 30.6.2021,
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Starosta Bc, Lukáš Baroch
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