obce
Zápisč.Ll2o22ze zasedánízastupite|stva
oÚ Bě|ušice
místnosti
hodinvzasedací
konaného
dne 14.3.2o22v17:00

(příloha
viz Iistinapodpisůpřítomných.
obce Bě|ušice
v počtu5 a 16 občanů
Přítomni:
zastupite|é
zápisu)
PřivítaI
obce Bě|ušicezahájiIstarostaBc. LukášBaroch v 1"7:03hodin.
Ad1 ZasedánízastupiteIstva
zákona
odst'1.
v
sou|adu
s
ustanovením
593
žezasedáníby|osvo|áno
všechnypřítomné.Konstatova|,
č,Ll8/zoooSb,o obcícha informaceo zasedáníby|avyvěšenařádně na úřednídesceobecníhoúřadu.
Zasedánítedy bylo svo|ánořádně a včasvsou|adu sustanoveníms 91 a 5 93 zákona o obcích.
je usnášeníschopné.
om|uvenMartin Hav|íček
obce Bě|ušice
zastupite|stvo
Přítomno5 č|enů,
žeby|prověřena zkontro|ovánzápis s usnesením
Ad2 StarostaBc. LukášBarochkonstatova|,
Neby|ysh|edány žádnénedostatky'
z minu|éhozasedánízastupitelstva.
Ad3 Starosta Bc. Lukáš Baroch přednes|, že zapisovatelem pro pořízenízápisu ze zasedání
je určenVác|avKlepa|.Dá|enavrh|Jaros|ava
Svobodua MarťnaPánkajako ověřovate|e
zastupitelstva
obce.
zápisuz jednánízastupite|stva
pro
proti
0
0 se zdržel
Hlasování5
Zastupite|stvo
obce schvá|i|oověřovateIizápisuJaros|avaSvobodua Martina Pánka
Ad4 Starosta Bc. Lukáš Baroch seznámi| všechny přítomnés upraveným programem zasedání
Do programu by|y přidány na Žádost všech přítomnýchzastupite|ůnovébody. Ce|ý
zastupite|stva.
nový program by| přečtenstarostou Bc. LukášemBarochem. K novému programu neby|y žádné
připomínkya bude se schvalovatV tomto novémznění.Nás|edněnechaIstarostaBc. LukášBaroch
h|asovato upravenémprogramuzasedánízastupitelstvaobce.
Hlasování:5.0-0
Program schůze:
Programschůze:
1'. Zahájení
2, Kontrolazápisuz minu|éschůzezastupitelstvaobce Bě|ušice
3. Vo|bazapisovate|ea ověřovate|ezasedání
programuschůze
4. Schvá|ení
podporylincebezpečí
5. Návrhschvá|enífinanční
pozemků
od smlouvyk pronájmuzemědě|ských
6. Návrhschvá|eníodstoupená
podpory
Ukrajině
žádosťo finanční
7. Návrhschvá|ení
střechybudovyč.p.1.-KD,,
akci ,,rekonstrukce
8. Informacek dokončené

9' |nformacek probíhajícíakci
,,čov/voDAv obci Bě|ušice,,
10. Pověřenístarosty k podpisu Sm|ouvy se sdruženímfirem Te|sig/VPKSuchý na zhotovení
vodovodua kana|izace
řízení
d|evýběrového
11. Pověřenístarosty
k podpisukupnísm|ouvy
na pozemekčís|o
1'1'3912
s panem Lhotským
podpory pro Vče|ařský
12. Návrh schvá|ení
finanční
svaz-organizace
Týnecn/L
13. Diskuze
14' Závěr

Ad5 StarostaBc. LukášBaroch přednes|žádostna příspěvekLlNKU BEZPEČí.
Dá|e informova|,že
jižvícenežpřed 10 dny a že zastupite|é
ji mě|y k dispozicik
žádostby|adoručenana oÚ Bě|ušice
prostudování.
Nás|edněnavrh|částku3000Kč.starostaBc' LukášBarochpožáda|
všechnypřítomné,
jestIimajínějakýdotaz nebo připomínkuk tétožádosti.JeIikožneby|ažádnápřípomínka
ani dotaz
nechalh|asovato tétožádosti.
Hlasování:5.0-0
Přijato usnesení č.Ll2o22 Zastupite|stvo
obce Bě|ušiceschvaIujepříspěvek3oooKčpro linku
bezpečí.
Ad6 StarostaBc. LukášBaroch seznámi|všechnypřítomnés návrhem o odstoupeníod nájemní
sm|ouvy č 227 z roku 2oo4na zemědě|sképozemky se spo|ečnosť
Výrobní družstvo Mezi|esí.
Důvodempro zrušenínájemnísm|ouvyje, že obec obdrže|avyššínabídkuod novéhozájemce.
Následně starosta Bc. Lukáš Baroch požáda|všechnypřítomné,jest|i mají nějaký dotaz nebo
připomínkuk tomuto odstoupeníod sm|ouvy.Je|ikožneby|ažádná připomínkaani dotaz necha|
hIasovato odstoupeníodsm|ouvy.
HIasování:5.0.0
Přijato usneseníč.2|2022:ZastupiteIstvo
obce Bě|ušice
schvaIuje
odstoupeníodnájemnísm|ouvy
č227z roku 2004 se spo|ečností
VýrobnídružstvoMezilesí

Ad7 StarostaBc. LukášBarochpřednes|návrh na příspěvekUkrajině.Navrh|částku10 000Kč.Převést
na účetč|ověkavťsni - SoS Ukrajina009320932o/o3oo,StarostaBc. LukášBaroch požáda|všechny
přítomné,jest|i mají nějaký dotaz nebo připomínku k tomuto příspěvku'Jelikož neby|a žádná
připomínka
ani dotaznechalh|asovato tomto příspěvku.
Hlasování:5.0-0
Přijato usnesení č.3l2o22 Zastupite|stvo
obce Bě|ušiceschvalujepříspěvek10 oooKčna účet
.
č|ověka
v tísni SoS Ukrajina0093209320/0300'
Ad8 StarostaBc. LukášBarochinformovaIvšechny
přítomné
o dokončené
akci,,rekonstrukce
střechy
budovyč.p'1-KD,,
zmíni|,
žestřechaby|ajižpředánavčetněvšechrevizía ževšenakonecproběh|o
v pořádku.
Ad9 Starosta Bc. LukášBaroch informovalvšechnypřítomnéo aktuá|nímstavu na probíhající
akci
Zhotovite|embude
,,Čov7voDnv obci Bě|ušice..Aktuá|ně je jiŽ vybrán vítěz výběrovéhoťízení.
sdružení
firem Te|sig/VPkSuchý kterénavrh|onejnižší
cenu 88,6 mi| Kčbez DPH - všezveřejněnona
portá|u,,vhodné
uveřejnění,,'
Nyníčekámena vypsánídotace.Předpok|ádaný
termínvypsánídotace
je 612022.Nás|edněočekávámepři kladnémvýs|edkudotace,že na podzim 2022 začnerealizace.
ReaIizace
by mě|aprobíhat18měsíců.

Ad10 Starosta Bc. Lukáš Baroch seznámi| všechny přítomnés pověřením k podpisu sm|ouvy se
sdruženímfirem Telsig/VPK Suchý na zhotovení vodovodu a kana|izace d|e vyhodnoceného
výběrovéhořízeníve spoIuprácise spo|.VIS H.Krá|ové.
NásIedněstarostaBc' LukášBarochpožádaI
jest|imajínějakýdotaz nebo připomínkuk přeIožené
všechnypřítomné,
sm|ouvě. JeIikož,
neby|a
pověření
podepsánísmlouvy.
žádnápřipomínka
ani dotaznechaIh|asovato
k

H|asování:5-0-0

Přijato usneseníč,.4l2o22z
Zastupite|stvoobce Bě|ušiceschva|ujepověřenípro Starostu Bc. Lukáše
Barochak podpisusm|ouvyse sdružením
firem Te|sig/VPk
Suchýna zhotovenívodovodu
atana|izace
d|evýběrovéhořízení.
Adll StarostaBc. LukášBarochseznámi|všechnypřítomné
s pověřenímk podpisukupnísm|ouvyna
pozemekpar.čís|o
panem
7139/2s
Lhotskýmvce|kovévýši50000kč.
starostaseznámi|přítomné,
že
se jedná o pozemekpro budoucívrtpitnévody,kterýby mělzásobovatobec pitnouvodou.Nás|edně
jestli majínějakýdotaz nebo připomínkuk této
starostaBc. LukášBaroch poŽáda|všechnypřítomné,
sm|ouvě.Je|ikož,
neby|ažádnápřipomínka
ani dotaznechaIh|asovatpověřeník podepsánísm|ouvy.
HIasování:5-0-0
Přijato usneseníč.5l2o22zZastupite|stvoobce Bě|ušiceschva|ujepověřenípro starostu Bc. Lukáše
Barochak podpisukupnísm|ouvy
na pozemekč.IL39/2 s panemLhotskýmv ce|kové
výši50 000kč'
Ad12 starosta Bc. LukášBaroch přednes|žádostna příspěvekpro vče|ařskýsvaz-organizace
Týnec
ji měly
nad Labem. Dá|e informova|,Že Žádost byla doručenana oÚ sě|ušicea že zastupite|é
prostudování.
k dispozicik
Nás|edněnavrhl částku3000Kč. Starosta Bc. LukášBaroch požádaI
jest|i mají nějakýdotaz nebo připomínkuk této žádosť'JeIikožneby|aŽádná
všechnypřítomné,
připomínka
ani dotaz nechalh|asovato tétožádosti.
Hlasování:5-0-0
Přijato usnesení č.1'l2oz2ZastupiteIstvo
obce Bě|ušiceschvaIujepříspěvek3000KčvčeIařský
svazorganizaceTýnecnad Labem
Ad13 StarostaBc. LukášBarochzaháji|diskusi.

I.

Místostarosta
Vác|avK|epaIinformovaIvšechnypřítomné,
žes|oženky
za odpady se budou
roznášetna pře|omubřeznaa dubna.Nutno uhraditdo3L'5.2022

2. Místostarosta
Vác|avK|epaIseznámi|všechnypřítomné
s aktuá|nífinanční
situacíobce,zůstatek
na b'ú.Komerční
banky ke dni L4.3.2ozzje 9150 000Kč.Na účtuu České
NárodníBankyje
3 B25 137Kča na účtu
u Raifaisenbankje
760 000Kč

3. StarostaBc. LukášBaroch informovaIo pořádánídne země, který v našíobci proběhnedne
2.4.2022od 13:00.
4. Renatačápová přednes|astížnost,
že na dětskémhřištidocházík venčenípsůa k pohybu psů
bez dozoru. Docházík znečištění
exkrementya k nebezpečí
zraněnídětí'-ou dá znovu na WWW
stránkya obecníFCB informacio zákazuvenčenípsů na dětskémhřištia o zákazuvo|ného
pobíhánípsůbez dozoru na veřejnémprostranstvíasportovištích.
5. JiříVítekinformovaIo špatnémzrcad|ena křižovatceu Táborů.- oÚ zajistívýměnuza nové
zrcadlo.

6. E|iškaKopecká představi|apořádáníbenefičního
turnaje v nohejba|uv sobotu 26.3.2022 12:00
na bě|ušickém
hřišti.Turnaj bude součástí
ce|ostátníhoMaratonu s Roztroušenousk|erózou'
pro tento turnaj
Možno podpořit dárcovskouSMS v hodnotě 30Kč.D|e dohody občerstvení
zajistíSokoIBě|ušice.
7. JiříVítekinformova|o špatném
stavusi|nicedo chrastí.oÚ aktuá|něnep|ánujejejívětšíúdržba
z důvoduvýstavby p|ánovanékanaIizacea neefektivnosťtohoto kroku. Bude se řešit pouze
havarijnístav.

Ad14 StarostaBc. LukášBaroch poděkova|všem přítomnýmza účastna dnešnímzasedání
zastupitelstva
obce a pozval všechnypřítomnéna příští
zasedání.V t7:48 ukončiIzasedání
zastupitelstva.

ověři| Martin Pánek

ověřiIJaros|av
Svoboda

StarostaBc.LukášBaroch
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