
 

Zápis 
z 1. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, 

konaného dne 15. 12. 2010, od 17:00 hodin. 
Přítomni:  
Starosta obce - Jiří Přecechtěl, 
Místostarost obce - Mgr. Josef Šťourač, 
 
Členové zastupitelstva -  ing. Zdeňka Daňková, Milan Mazel, Bedřich Zeman 
 
Omluveni: ing. Radek Kašík, Jaroslava Večeřová 
 
Zahájení zasedání zastupitelstva 
 
Zasedání Zastupitelstva obce Bělov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:10 
hodin starostou obce Jiřím Přecechtělem. Na zasedání přítomno 14 občanů. 
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 92 
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Informace podle § 
93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Bělov zveřejněna v souladu 
se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  
Starosta z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že 
přítomno je 5 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 
zákona o obcích). 
 
Bod I. Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Starosta obce určil ověřovateli zápisu Bedřicha Zemana a Milana Mazla a zapisovatelem ing. 
Zdeňku Daňkovou.   
 
Bod II. Schválení programu: 
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední 
desce. Byl doplněny body Záměr obce prodeje vodovodu, Komise pro mimořádné události. 
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.  
 
 Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje následující program ustavujícího zasedání.  

 
 1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 

2. Schválení programu 
3. Kontrola usnesení 
4. Volba určeného zastupitele ve věcech územního plánování 
5. Rozhodnutí o odměně za výkon funkce starosty (§ 72 zákona o obcích)  
6. Rozpočtové opatření  
7. Akce plynofikace – financování 
8. Úsporná opatření v obci 
9. Zimní údržba v obci 
10. Záměr obce vodovodu 
11. Komise pro mimořádné události 
12. Plán zasedání zastupitelstva na rok 2011, různé 
13. Diskuse 

 
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/1/10 ze dne 15.12.2010 bylo schváleno. 



 

 
Bod III – Kontrola usnesení: 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov bere na vědomí stav plnění usnesení k 15.12.2010. 
Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/1/10 ze dne 15.12.2010  bylo schváleno 
 
 
Bod IV – Volba určeného zastupitele ve věcech územního plánování: 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov ve smyslu § 6 odst. 5 písm. f zákona č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),stanovuje určeným zastupitelem ve věcech 
územního plánování starostu p.Jiřího Přecechtěl na celé volební období. 2010 - 2014. 
Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3/1/10 ze dne 15.12.2010 bylo schváleno 
 
Bod V– Rozhodnutí o odměně za výkon funkce starosty: 
Místostarosta navrhl, aby za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva 
obce byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za 
výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši  
9. 131,- Kč, a to ode dne ode dne přijetí tohoto usnesení.  
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce 
neuplatnili žádná stanoviska. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného 
člena zastupitelstva obce ve výši 9 131,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 
přijetí tohoto usnesení. 
Výsledek hlasování:   Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 1 (starosta) 
Usnesení č. 4/1/10 ze dne 15.12.2010 bylo schváleno. 
 
Bod VI – Rozpočtové opatření č. 2 
Zastupitelstvu bylo předloženo ke schválení rozpočtové opatření č. 3/2010.  
 
Předsedkyně finančního výboru navrhla zastupitelstvu svěřit provedení změny rozpočtu na 
konci roku starostovi obce s tím, že tyto změny rozpočtu schválí zastupitelstvo na svém 
dalším nejbližším (lednovém) zasedání. Mělo by se jednat o výjimečné případy, kdy např. 
obec obdrží v samém závěru roku dotaci, popř. případy, kde je nutné opravit chyby v rozpočtu 
(neplatná rozpočtová skladba, nebo chybná kombinace položek a paragrafů  atd.). 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 3, toto rozpočtové 
opatření je přílohou zápisu ze zasedání zastupitelstva obce  
Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 5/1/10 ze dne 15.12.2010  bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona o obcích svěřuje 
starostovi provedení změny rozpočtu v závěru roku 2010 s tím, že tyto změny rozpočtu 
schválí zastupitelstvo na svém dalším nejbližším (lednovém) zasedání. Jedná se pouze o 



 

vyjímečné případy (oprava technických chyb v rozpočtu, přijatá dotace v období od 15. 12. -
31. 12. 2010) 
Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 6/1/10 ze dne 15.12.2010 bylo schváleno 
 
Bod VII – Plynofikace obce - financování 
Starosta informoval zastupitelstvo a občany o průběhu a možném způsobu financování 
projektu Plynofikace obce Bělov. Zaměr plynofikace byl schválen zastupitelstvem v roce 
2007. Celkové výdaje akce činí 11 929 603 Kč, z toho celkové způsobilé výdaje projektu ve 
výši 5 982 913 Kč. 

- dotace z Fondu soudržnosti (OPŽP) je ve výši 5 085 476 Kč, 85% ze způsobilých 
výdajů,  

- dotace ze SR ve výši 299 145 Kč,  5% ze způsobilých výdajů,  
- ze zdrojů obce: 598 291 Kč (10% ze způsobilých výdajů) + 5 946 691 Kč nezpůsobilé 

výdaje + další související výdaje v letech 2007 až 2010 včetně 
  

Možnosti financování ze zdrojů obce: 
Cizí zdroje  – úvěr 
Obec má dosud nesplacený úvěr na rekonstrukci obecní budovy (do roku 2013). Další úvěr 
v chybějící výši na dofinancování projektu vzhledem k omezeným možnostech rozpočtu a 
dlouhodobosti úvěru (10-15let) by znamenal v požadované výši velkou zátěž pro obec a 
získání je nereálné. Obec proto přistoupila k jednáním o možném prodeji obecního majetku 
(vodovodu) a také následně o podání žádosti o úvěr v částce chybějící k dokončení projektu. 
Vlastní zdroje  

-  prodej majetku obce 
- finanční spoluúčast majitelů RD na plynovodní přípojce (cca 14 000 Kč na 

domácnost). 
  

Z důvodu potřeby získání finančních prostředků na plynofikaci a také z důvodu 
předpokládaných výdajů na opravy obec uvažuje o prodeji některého majetku (prodej lomu, 
vodovodu, obchodu). V současné době probíhají jednání. 
 
Aby obci byla poskytnuta dotace z MŽP je potřeba doložit způsob a zdroje financování akce  
(čestná prohlášení občanů o spoluúčasti, příslib banky, případně dostatek vlastních zdrojů 
získaných z prodeje majetku). Obec také zvažuje a v tomto duchu jedná s MŽP a dodavatelem 
stavby o rozdělení akce na 2. Etapy – 1. Etapa vlastní plynovod, 2. Etapa komunikace. 
Starosta informoval, že po 5letech od kolaudace v případě odběru odkoupí RWE přípojky od 
občanů (dle % odběru).  
 
Bod VIII – Úsporná opatření v obci  
Z důvodu nutnosti zafinancování projektu plynofikace zastupitelstvo přistoupilo k úsporným 
opatřením v obci a také k jednáním, která povedou k navýšení nedaňových příjmů. 
Hospodářka obce předala výpověď z PP, ukončení pracovního poměru bude k 28. 2. 2011. 
Bude vyhlášena veřejná výzva k podání nabídek zájemců na pozici účetní/ekonomky obce na 
zkrácený úvazek. Snížení úvazku na pozici hospodářky – předpoklad 0,6 úvazku (následně 
schválí zastupitelsvo) v rozpočtu bude zohledněno od března 2011. Výdaje budou sníženy 
hlavně v oblasti mzdových prostředků a souvisejících odvodů (snížení úvazku na pozici 
hospodářky od 1. 3. 2011, uzavírání dohod o provedení práce a pracovní činnosti jen 
v mimořádných situacích). Od 1. 1. 2011 snížení úvazku dělnice obce na 0,80 úvazku. 
Návrh usnesení: 



 

Zastupitelstvo obce Bělov stanoví od 1. 1. 2011 počet zaměstnanců obce 2, u pracovního 
poměru dělnice snižuje úvazek na 0,8 úvazku). 
Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 7/1/10 ze dne 15.12.2010 bylo schváleno. 
 
Bod IX– Zimní údržba  
V návaznosti na úsporná opatření bude zimní údržba v obci prováděla jen 1 zaměstnankyní 
obce. Dohody se budou uzavírány pouze ve vyjímečných situacích. 
Starosta obce informoval o spolupráci s firmou STAPO při zimní údržbě. 
 
Bod X– Záměr prodeje vodovodu 
Starosta navrhl schválení návrhu na vyhlášení záměru na prodej vodovodu, cena není 
v součastné chvíli pevně určena. 
Záměr bude následně vyvěšen na úřední desce obce. Vodovodní rozvodné řady včetně 
vodojemu a redukční nádrže v majetku obce Bělov. Znalecký posudek vypracoval v roce 
2008 ing.Skácel bude aktualizován. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje záměr na prodej vodovodu. 
Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 8/1/10 ze dne 15.12.2010  bylo schváleno      
 
Bod XI– Komise pro mimořádné události 
Zastupitelstvo obce Bělov bere na vědomí provozní řád požárního vozidla, seznam zdrojů 
požární vody a výpis z požárního poplachového plánu kraje.  
Zastupitelstvo bere na vědomí vyhláškou Obce Bělov č.1/2007 - Požární řád obce Bělov bez 
výhrad. 
Zastupitelstvo obce Bělov mění a doplňuje organizační strukturu povodňové komise obce 
Bělov, která bude pracovat v následujícím složení: 
Předseda komise – Přecechtěl Jiří 
Místopředsedové komise: 
Švec Kamil (velitel JSDH obce), Mgr.Štourač Josef (členem povodňové komise ORP) 
Členové – Daněk Alois, Galatík Rostislav, Mazel Milan, Hrabina Petr. 
 
Bod X– Plán práce Zastupitelstva Obce Bělov na rok 2010, různé 
Starosta sdělil termín konání dalšího zasedání zastupitelstva, a to dne 30. 12. 2010. Hlavním 
bodem bude schválení rozpočtu obce na rok 2011 a rozpočtového výhledu na období 2012 -
2013. 
 
Různé: 
a)Inventarizační komise 
Starosta navrhl zvolení komise pro kontrolu účelově poskytnutých prostředků obcí SPOZ ve 
výši 5 000 Kč a Mysliveckého sdružení Kvasice ve výši 4 000 Kč. Navrhl zvolení komise ve 
složení: Vladimír Řezníček (předseda), Josef Šťourač a Bedřich Zeman (členové). 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov volí inventarizační komisi ve složení Vladimír Řezníček 
(předseda), Josef Šťourač a Bedřich Zeman (členové). 
Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 9/1/10 ze dne 15.12.2010   bylo schváleno   
    
b)Návrh usnesení: 



 

Zastupitelstvo obce Bělov ukládá inventarizační komisi předložení Zápisu o kontrole na 
veřejném zasedání  30. 12. 2010. 
Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 10/1/10 ze dne 15.12.2010   bylo schváleno      
 
c)Vyhodnocení povodňové sbírky 
Starosta informoval o ukončení veřejná sbírky na zmírnění následků po povodních na jaře 
roku 2010. Sbírka trvala od 21.6.2010 do 31.10.2010. Za dobu sbírky bylo vybráno celkem 
5.400,.kč z toho pokladnička – 900,-kč a bezhotovostní převody na specielní účet – 4.500,-kč, 
dorovnání z rozpočtu obce 100,-kč. Součástí sbírky jsou rovněž poplatky a úroky. Finanční 
prostředky byly shromažďovány v pokladničce umístěné v budově obchodu č.p.25 a byl 
otevřen účet u KB,a.s.. U otevření pokladničky byly přítomni zastupitelé ing.Robert Duda a 
Jaroslava Večeřová, hospodářka obce Simona Galatíková. O finančním stavu pokladničky byl 
proveden zápis. Na účtu banky bylo shromážděno 4.500,- Kč. Předání částky 5 500 Kč bude 
na veřejném zasedání zastupitelstva dne 30. 12. 2010 p.Zbyňkovi Tihelkovi formou 
předávacího protokolu. 
 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov bere na vědomí: 
 výtěžek sbírky ve výši 5.500,-kč, , předání výtěžku sbírky p.Zbyňkovi Tihelkovi na veřejném 
zasedání dne 30. 12. 2010 
a ukládá starostovi obce vyhotovení předávacího protokolu. 
Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 11/1/10 ze dne 15.12.2010   bylo schváleno      
 
d)Navýšení členského příspěvku sdružení Baťův kanál 

Na podnět dozorčí rady Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě 
informuji o návrhu výše členských příspěvků v tomto svazku obcí pro rok 2011. Níže 
uvedený návrh bude předmětem jednání valného shromáždění dne 16.12.2010. 

 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje navýšení členského příspěvku na 5,- Kč na obyvatele za 
rok. 
Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 12/1/10 ze dne 15.12.2010   bylo schváleno     
 
e)Obchodní smlouva s VaK Kroměříž 
Předmětem smlouvy je úprava vzrtahů mezi dodavatelem a odběratelem při dodávkách a při 
odvádění odpadních vod. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje obchodní smlouvu č.KM-M-537-00/10 o dodávce vody 
a odvádění odpadních vod uzavřená v souladu s ust.§8 zákona č.274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Tato smlouva v plném rozsahu ruší 
smlouvu ze dne 2.1.1996 číslo KM-M-537-00/96 
Usnesení č. 13/1/10 ze dne 15.12.2010   bylo schváleno  
    
Bod IV – Diskuse 
- Lze dodělat přípojku plynu i když není v PD? Ano, na vlastní náklady 
-Termín uzavření smluv s budoucími majiteli přípojek – do konce ledna 2011 
-Časový horizont akce plynofikace – kolaudace plynovodu do srpna 2011 



 

- Rok 2012, 2013 komunikace, dále dle finančních možností obce. 
-Ředitelství vodních cest,plavební komora Bělov 
- Občané upozornili na dovážku nebezpečného odpadu na struskoviště 
-byl vznesen požadavek sousedů opětovně řešit soužití s pí.Smýkalovou  
 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:16 hod. 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Zveřejněná informace o konání zasedání  
 
Zápis byl vyhotoven dne: 20. 12. 2010 
 
 
Zapisovatel: ing. Zdeňka Daňková 
 
 
Ověřovatelé:             .............................................. dne ........................................... 
 

          .............................................. dne ........................................... 
 
Starosta:                    .............................................. dne ........................................... 
 


