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Zápis zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.9.2010 – závěrečné 
 
Přítomni: 
Starosta obce –   Přecechtěl Jiří 
Místostarostka obce -  Večeřová Jaroslava 
Členové zastupitelstva - Škrabal Ladislav 
    Tihelka Zbyněk 
    Zeman Bedřich 
 
Omluveni:   ing.Duda Robert 
    Valentík Miroslav 
 
Na zasedání přítomno 18 občanů obce 
 
Zasedání zahájil starosta v 17 hodin.  
 
Schválený programu zasedání: 
 

1. Úvod 
2. Schválení smlouvy mezi městem Otrokovice a obcí Bělov o úpravě katastrální 

hranice 
3. Schválení účasti obce Bělov na veřejné dražbě pozemků 
4. Nájemní smlouva mezi obcí Bělov a Jiřím Hanáčkem 
5. Schválení smlouvy mezi KÚ Zlín a obcí Bělov o poskytnutí finančních 

prostředků pro JSDH na činnost v roce 2010 
6. Žádost kynologického klubu Otrokovice 
7. Smlouva mezi obcí Žlutava a Bělov o přeúčtování nákladů za el.energii 
8. Schválení nákupu požárního vozíku PPS 12 z obce Halenkovice  
9. Žádost sociálních služeb města Kroměříže 
10. Smlouva mezi obcí Bělov a JMP Net,s.r.o. 
11. Různé 
12. Diskuse 
13. Závěr 

 
 
Ad)1. Čerpání rozpočtu v roce 2010. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

předloženou zprávu o čerpání rozpočtu obce za prvních osm měsíců roku 2010. 
Celkové příjmy za prvních 8.měsíců 1.945.184,-kč tj.74,31% schváleného 
rozpočtu. 
Celkové výdaje za prvních 8.měsíců 1.714.308,.kč tj 68,93% schváleného 
rozpočtu. Z toho vybrané výdaje za prvních 8. měsíců: 
Údržba komunikací – 55.000,-, Dopravní obslužnost – 20.000,-kč ,Náklady 
spojené s provozem a údržbou kanalizace – 71.000,-kč, SPOZ – 25.000,-kč, 
Územní plánování – 48.000,-kč, Komunální služby a péče o zeleň v obci – 
155.000,-kč, Sběr a svoz komunálních odpadů –156.800,-kč, povodeň 2010 – 
174.000,-kč, Požární ochrana – 26.000,-kč, Zastupitelstva obcí – 211.000,-kč, 
Činnost místní správy – 645.000,-kč, 
 
Zastupitelstvo usnesením č.01/9/10 ze dne 29.9.schvaluje předložené 
rozpočtové opatření. 
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Ad)2. Návrh změny hranice města Otrokovice a obce Bělov za podmínek uvedených 

v Dohodě o změně hranice města a obce zastupitelstvo obce usnesením č.02/9/ 
10 ze dne 29.9. schvaluje a pověřuje starostu s podpisem Dohody. 

 
Ad)3. Dražba pozemků se koná dne 19.10.2010 v 15.45 hodin v sídle 

exekutorského úřadu Zlín, 2.května 2384. 
 

Předmětem dražby jsou tyto pozemky: 
- spoluvlastnický podíl id. 1/10 pozemku p.č. 523 – trvalý travní porost 
- spoluvlastnický podíl id. 1/10 pozemku p.č. 541/30 – orná půda 
- spoluvlastnický podíl id. 1/10 pozemku p.č. 558/17 – ostatní plocha 
se všemi součástmi a příslušenstvím, jak jsou tyto nemovitosti zapsány v katastru 
nemovitostí u Katastrálního úřadu ve Zlíně na LV 385 pro katastrální území Bělov. 
Výsledná cena dražených nemovitostí činí 7 100,- Kč. 
 
Nejnižší podání se stanoví částkou ve výši 4 733,- Kč. 
 
Výše jistoty se určuje částkou 2 000,- Kč. 
 
Dále předmětem dražby jsou tyto pozemky: 
- spoluvlastnický podíl id. 1/10 pozemku p.č. 521/5 - ostatní plocha 
- spoluvlastnický podíl id. 1/10 pozemku p.č. 632/1 – orná půda 
se všemi součástmi a příslušenstvím, jak jsou tyto nemovitosti zapsány 
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu ve Zlíně na LV 150 
Výsledná cena dražených nemovitostí činí 8 500,- Kč. 
 
Nejnižší podání se stanoví částkou ve výši 5 667,- Kč. 
 
Výše jistoty se určuje částkou 3 000,- Kč. 
 
 Zastupitelstvo obce usnesením č.03/9/10 ze dne 29.9.2010 schvaluje účast 
obce na uvedené dražbě, pověřuje hospodářku obce bezhotovostní úhradě dražební 
jistoty v celkové výši 5.000,-kč na účet soudního exekutora JuDr. Martina Růžičky.  
 Zastupitelstvo pověřuje starostu obce spolu se zastupitelem Ladislav Škrabal  
k účasti na dražbě uvedených pozemků. 
 
 
Ad)4. Zastupitelstvo obce usnesením č.04/9/10 ze dne 29.9.2010 schvaluje nájemní 

smlouvu mezi Jiřím Hanáčkem a obcí  pronájem pozemku parc.č.541/20 o velikosti 
500m² za cenu 5.000,.kč a rok. 
Pověřuje starostu s podpisem smlouvy, termín nájemní smlouvy začíná běžet od 
1.10.2010 kdy bude splatný i první roční nájem. 

 
Ad)5. Zastupitelstvo obce usnesením č.05/9/10 ze dne 29.9.2010 schvaluje Smlouvu 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 
12.000,-kč na výdaje spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů 
v roce 2010. 
Pověřuje starostu obce s podpisem smlouvy. 
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Ad)6. Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost Kynologického klubu Otrokovice, kterou 
podal předseda p.Žíla Ivan o možný odprodej části obecního pozemku 
parc.č.579/1 v k.ú.Bělov. Zastupitelstvo obce požaduje v případě trvání žádosti o 
doplnění geometrickým plánem a doporučuje tuto žádost znovu předložit novému 
zastupitelstvu. 

 
Ad)7. Zastupitelstvo obce Bělov usnesením č.06/9/10 ze dne 29.9.2010 schvaluje 

Dohodu o přeúčtování nákladů spojených s provozem veřejného osvětlení „U 
Moravy“ uzavřenou mezi obcí Bělov a Žlutava, úhrada za spotřebovanou energii 
čtyř světelných bodů. 
Pověřuje starostu obce s podpisem Dohody. 
 

Ad)8. Zastupitelstvo obce Bělov usnesením č.07/9/10 ze dne 29.9.2010 schvaluje 
nákup požárního vozíku PPS 12 z obce Halenkovice za cenu 1.000,-kč. 
Pověřuje starostu obce spolu s velitelem JSDH k provedení nákupu. 
 

Ad)9. Žádost sociálních služeb města Kroměříže o poskytnutí dotace ve výši 6.000,-
kč a rok na příspěvek za uživatele, který je občanem naší obce.  
Zastupitelstvo zamítlo poskytnutí dotace a pověřuje starostu písemně informovat 
s touto skutečností žadatele. 
 

Ad)10. Zastupitelstvo obce usnesením č.08/9/10 ze dne 29.9.2010 schvaluje Smlouvu 
o budoucí smlouvě nájemní a budoucí smlouvě kupní a o spolupráci a součinnosti 
při realizaci plynárenského zařízení uzavřené mezi obcí Bělov a JMP Net,s.r.o. 
 

Ad)11. Různé 
1. platnost změny Územního plánu č.1 od 10.09.2010 
2. Informace o místech změny technologie posypu při zimní údržbě 

komunikací  
3. Informace o průběhu přípravy Plynofikace obce 
4. Požadavek na důslednější třídění odpadů občany v obci 

 
Ad)12. Diskuse 

Občané kritizují nadměrnou hlučnost reprodukované hudby z obecního areálu. 
Provedena ústní domluva s nájemkyní, která se minula účinkem. Zastupitelstvo 
doporučuje písemně vyzvat nájemkyni o sjednání nápravy a doporučuje doplnit 
nájemní smlouvu. 

 
 
Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta v 18.30hodin. 
 
 
 
 
 
 
 

J i ř í   P ř e c e c h t ě l  v.r. 
  starosta obce Bělov 

 


