
Zápis č.Il2023 ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 6.3.2023 v 17:00 hodin v úřadovně OÚ Bělušice

Přítomni: zastupitelé v počtu 4 a 9 občanů Obce Bělušice viz listina podpisů přítomných (příloha
zápisu) zastupitel Martin Havlíček omluven z pracovních důvodů.

Adl Zasedání zastupitelstva obce Bělušice zahájil starosta Bc. Lukáš Baroch v 17:31hodin. Přivítal
vŠechny přítomné. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno v souladu s ustanovením §93 odst.1 zákona
Č.I28l2O00Sb, o obcích a informace o zasedání byla vyvěšena řádně na úřednídesce obecního úřadu.
Zasedání tedy bylo svoláno řádně a včas vsouladu sustanovením § 91 a § 93 zákona o obcích,
Přítomno 5 členů, zastupitelstvo obce Bělušice je usnášení schopné.

Ad2 Starosta Bc. Lukáš Baroch konstatoval, že byl prověřen a zkontrolován zápis
z minulého zasedání zastupitelstva. Nebyly shledány žádné nedostatky.

Ad3 Starosta Bc. Lukáš Baroch přednesl, že zapisovatelem pro pořízení zápisu
zastupitelstva je urČen Václav Klepal. Dále navrhl Jaroslava Svobodu a Martina
ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva obce.
Hlasování 4 pro 0 proti 0 se zdržel
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovateli zápisu Jaroslava Svobodu a Tomáš Říha.

Ad4 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 žádné
připomínky a bude se schvalovat v tomto novém znění. Následně nechal starosta Bc. Lukáš Baroch
hlasovat o u praveném progra m u zasedá n Í zastupite lstva o bce.
Hlasování:4-0-0
Program schůze:

Zahájení

Kontrola zápisu z minulé schůze OÚ eě!ušice

Volba zapisovatele a ověřovatele zasedání

Schválení programu schůze

Návrh na schválení žádosti finanční podpory Linky bezpečí na rok2023

Informace k dokončené částečné rekonstrukci budovy OÚ
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plánované kulturní akce obce

Nákup elektrocentrály pro SDH Bělušice

Diskuse

LO.Závér

AdS Starosta Bc. Lukáš Baroch seznámil všechny s žádosť Linky bezpečí o finanční podporu.
Zmínil všeobecnou prospěšnost této linky pro občany a hlavně děti. Z těchto důvodů navrhl
jednorázový příspěvek 3000Kč tak, jako tomu bylo v letech minulých. Následně starosta Bc.
LukáŠ Baroch požádal všechny přítomné, jestli mají nějaký dotaz nebo připomínku. Jelikož
nebyla žádná připomínka ani dotaz nechal o tomto návrhu hlasovat.

Hlasování:4-0-0
Přijato usnesení Č.1.12023 Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje příspěvek pro linku bezpečí ve
výši 3000Kč

Usnesení č.t/2O23 bylo schviáIeno

Ad6 Starosta Bc. Lukáš Baroch seznámil všechny přítomné o dokončení prvníčásti rekonstrukce oÚ.
Nově je opravená kancelář, chodba a kuchyňka. Kancelář a kuchyňka byla vybavena novým
nábytkem. Dále bylo zrušeno vytápění akumulačními kamny a bylo pořízeno úspornější
vytápěnÍ/klimaťzace tepelným čerpadlem vzduch/vzduch. Přítomní konstatovali, že se jim velice líbí
nově opravené a zařízené prostory.

Ad7 Starosta Bc. Lukáš Baroch seznámil všechny s termíny nejbližších akcí. Uklid'me Česko proběhne
v sobotu od 15:00 hodin, sraz bude na dvoře OÚ, Dále pozval na tradiční pálení čarodějnic, které
proběhne L.4.2023 od 18:00 hodin na parketu ve spoluprácis SDH Bělušice.

Ad8 Starosta Bc. Lukáš Baroch přednesl žádost SDH Bělušice na nákup elektrocentrály BlSoN
BS6500H 9,5kW, která bude používána při případných povodních. Následně starosta Bc. Lukáš Baroch
poŽádal vŠechny přítomné, jestli mají nějaký dotaz nebo připomínku k této žádosť. Jelikož nebyla
žádná připomínka ani dotaz nechal hlasovat o této žádosť,

Hlasování:4-0-0

Přiiato usnesení 2l2O23 Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje nákup elektrocentrály BlSoN
Bs6500H 9,5kW.

Usnesení č,2/2023 bylo schváleno

Ad9 Starosta Bc, Lukáš Baroch zahájil diskusi.

1. MÍstostarosta Václav Klepal seznámil všechny přítomné s aktuálnífinanční situací obce.
26.1,,2023 obec převedla 10mil Kč na termínovaný vklad u KB s úročením 4,6%o a délkou trvání
3měsíce. Dále obec převedla 3,5 mil. z účtu u Čtvs a dala L4.2,2ozg na termínovaný vklad u KB
s ÚroČením 4,60/o d délkou trvání 3měsíce. Tyto finanční prostředky by měly být znovu volné do
zahájení výstavby vodovodu a kanalizace. Tato finanční operace přinese zisk 150 OOOKč, což je



majoritníčástka ceny rekonstrukce OU, která právě proběhla. Zůstatek na b.ú. Komerční banky
ke dni6.3.2023 - 66954Kč. Na účtu u ČNB je 482.144,- Kč a na účtu u Raifaisenbank je cca
780.000,-Kč

2. Starosta obce podal aktuální informace k projektu VODA Čov v obci Bělušice.

Ad10 Starosta Bc. Lukáš Baroch poděkoval všem přítomným za účast na dnešním zasedání
zastupitelstva obce a pozval všechny přítomné na příšť zasedání. V 17:40 ukončil zasedání
zastu pitelstva,
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