
Zápis 
z 18. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, 

konaného dne 28. 12. 2012, od 17:00 hodin. 
 
Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Šťourač, Zdeňka Daňková, Jaroslava Večeřová, Milan Mazel,  
Radek Kašík, Bedřich Zeman  
 
Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 17:00 hodin starostou obce Jiřím 
Přecechtělem. Na zasedání přítomno 23 občanů. Předsedající schůze konstatoval, že zasedání 
bylo řádně svoláno. Informace 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 
zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
  
Bod I. Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Starosta obce určil ověřovateli zápisu Milana Mazla a Radka Kašíka a zapisovatelem Zdeňku 
Daňkovou.   
 
Bod II. Schválení programu: 
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. Oproti navrženému programu byly doplněny 
body: rozpočtový výhled a odměny zastupitelům rok 2013, vypuštěn bod Hodnocení rizik 
ekologické újmy při provozování kanalizace 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje následující program zasedání.  

 
 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2) Schválení programu 
3) Schválení OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
4) Schválení rozpočtu na rok 2013 
5) Rozpočtový výhled na 2014 -2015 
6) Obec Bělov v Komunitním plánování sociálních služeb na Otrokovicku 
7) Rozpočtové opatření č. 6 
8) Rozhodnutí o odměnách zastupitelů, navrácení odměn 
9) Diskuse 
 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/18/12 bylo schváleno. 
 
Bod III – OZV – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
OZV bude účinná 1. 1. 2013. 
Změny oproti roku 2012: 

- svoz odpadů bude od 1. 1. 2013 pouze jednou za 14 dnů po celý rok 
- dvakrát za rok bude v obci přistaven velkoobjemový kontejner a kontejner na suť 

pokud možno v termínu svozu nebezpečného odpadu 
- možnost letních svozů budou prověřeny dle aktuálních možností rozpočtu 
- 6 a vícečetné domácnosti – možnost 2. popelové nádoby bez úplaty, 5. četné 

domácnosti za úplatu 1 000 Kč, 4. četné domácnosti za úplatu 1 500 Kč 



- možnost větších popelnic budou prověřeny u poskytovatele služby 
Změny oproti návrhu vyvěšeném na úřední desce: 

- snížení poplatku na 700 Kč 
- určení 2 splátek  - do 28. 2 .2013 a do 31. 8. 2013 (na základě sdělení požadavku na 

obecním úřadu). 
 

Na základě požadavků ze strany občanů vyplynul úkol pro místostarostu - zajistit nabídky i 
ostatních firem v okolí (Pedersen, Technické služby), případně přehodnotit způsob likvidace 
odpadů (v souladu se zákony týkající se odpadů) a případně předložit nový návrh OZV na rok 
2014 tak, aby případná změna dodavatele služby byla také v souladu se souvisejícími zákony 
(veřejné zakázky, administrace, výpovědi smluv, nové smlouvy,….) a mohla být účinná od 1. 
1. 2014. 
Někteří občané-majitelé domů si pletou tzv.dvoubytový rodinný dům, zde je nárok na druhou 
popelovou nádobu a bydlení s více generacemi (rodiče spolu s dětmi apod.) zde v žádném 
případě nevzniká nárok na druhou popelovou nádobu!  
 Návrh usnesení: 
a)Zastupitelstvo obce schvaluje OZV o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
účinnou od 1. 1. 2013 a pověřuje místostarostu obce s pokud možno důslednou kontrolou. 
b) Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostu obce předložit zastupitelstvu v termínu do 31. 
3. 2013 nabídky firem zabývajících se likvidací odpadů a navrhnout případnou změnu 
způsobu likvidace odpadu v termínu do 30. 9. 2013. 
Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/18/12 bylo schváleno. 
 
Bod IV – Návrh rozpočtu obce Bělov na rok 2013 
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh přebytkového rozpočtu obce na rok 2013. K tomuto 
návrhu byly podány ústní připomínky a pozměňovací návrhy:  
- v příjmové i výdajové stránce: snížení příjmů za poplatky za likvidaci kom. Odpadu a 
snížení výdajů (snížení ze 40 odvozů na 25) 
- v příjmové stránce: příjem stočné (po schválení bude řešeno rozpočtovým opatřením 
- ve výdajové stránce: vytvoření rezervy pro sociální služby ve výši 5 000 Kč 
Po zapracování připomínek činí celkové příjmy 2 713 400 Kč, celkové výdaje 2 432 000 Kč, 
financování 281 400 Kč (z toho splátky jistin úvěrů ve výši 260 000 Kč). 
Komentář k položkám: 
Nezaplacená elektřina za areál – podepsán splátkový kalendář bývalou nájemkyní 
(nedodržen), řešeno soudně 
Požární ochrana – zásahová jednotka: obsahuje veškeré výdaje na provoz hasičské 
zbrojnice (včetně energií) 
Spolková činnost: bude čerpána na základě požadavků spolků na jednotlivé akce 
ZŠ a předškolní zařízení – rozpočtováno uznání pohledávky roku 2012, splátkový kalendář, 
od roku 2013 dle nového RUD nebude obec na žáky přispívat 
likvidace odpadů: vysoká rozpočtovaná částka zahrnuje také neuhrazené faktury roku 2012 
plánované investice – pouze související se zavedením plynu do obecních budov 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje rozpočet obce na rok 2013, celkové příjmy ve výši 
2 713 400 Kč, celkové výdaje ve výši 2 432 000 Kč, financování ve výši 281 400 Kč (příloha 
č. 2).  
Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3/18/12 bylo schváleno 



Návrh usnesení: 
a)Zastupitelstvo obce Bělov ukládá účetní obce provést neprodleně rozpis rozpočtu na 
jednotlivé položky.  
b)Zastupitelstvo obce Bělov stanovuje v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty 
k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v rozsahu do výše 20.000,- Kč . Pokud tyto 
změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet 
výdajů obce) 
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v 
případech: 
 1. k provádění jednotlivých rozpočtových opatření vyvolaných zapojením účelově přijatých 
dotací, příspěvků z jiných rozpočtů 
2. k provádění jednotlivých rozpočtových opatření, kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný 
výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze,  výdaj k odvrácení 
možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací 
mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady 
 3. provádění rozpočtových opatření vyvolaných potřebou úhrady finanční částky na 
základě rozhodnutí finančního úřadu nebo soudu, kdy neuhrazení částky ve lhůtě 
stanovené v rozhodnutí má za následek finanční plnění (vyměření dalšího penále z 
prodlení) nebo škodu, 
4) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, 
kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj 
musí být realizován 
5. provádění rozpočtových opatření v souvislosti se zapojením vratek nevyčerpaných 
transferů v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem. 
d)Zastupitelstvo obce Bělov si vyhrazuje právo  na informaci o každé rozpočtovém opatření  
provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po 
schválení rozpočtového opatření starostou  a  jejího stručného odůvodnění  (odůvodnění lze 
na zasedání podat ústně).   
Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 4/18/12 bylo schváleno. 
 
Bod V– Rozpočtový výhled na období 2014 -2015 
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh rozpočtového výhledu obce na období 2014 – 2015. 
Podkladem pro tvorbu rozpočtového výhledu je analýza vývoje příjmů a výdajů v minulých 
letech. V rozpočtovém výhledu je zahrnuta splátka přijatého úvěru u KB na plynofikaci. Úvěr 
na rekonstrukci budovy č.p.77 bude splacen v prosinci 2013.  
K tomuto návrhu nebyly podány žádné připomínky. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov bere na vědomí rozpočtový výhled na období 2014-2015 (příloha 
č. 3) 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 5/18/12 bylo schváleno 
 
 
Bod VI – Obec Bělov v Komunitním plánování sociálních služeb na Otrokovicku  
Zastupitelstvo obce rezervuje v rozpočtu obce na rok 2013 částku ve výši 5.000,-korun na 
účely mimořádných plateb pro případ využívání sociálních služeb v Otrokovicích. V iz 
rozpočet obce.  
 



Bod VII – Rozpočtová opatření č. 6 
Úpravy na straně příjmů -11 000 Kč, výdajů 58 000 Kč, financování 69 000 Kč. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje Rozpočtové opatření č. 6 (příloha č. 4).  
Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 6/18/12 bylo schváleno. 
Zastupitelstvu bylo navrženo 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 v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona o obcích svěřuje 
starostovi provedení změny rozpočtu v závěru roku 2012 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. 2012) 
Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 7/18/12 bylo schváleno. 
 
Bod VIII – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
Na základě špatné finanční situace obce dne 3. 10. 2012 byly odebrány všem členům 
zastupitelstva odměny, starostovi poskytována pouze ve výši 4 000 Kč do 31. 12. 2012, 
starosta obce nyní navrhuje vrátit celému zastupitelstvu obce finanční odměny za výkon 
funkcí od 1. 1. 2013.  
Návrh usnesení: 
a) Zastupitelstvo obce Bělov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví 
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 437 Kč měsíčně. 
Odměna bude poskytována od 1. 1. 2013.  
Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 8/18/12 bylo schváleno. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví 
odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 
4 000 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.  
Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 9/18/12 bylo schváleno. 
Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce Bělov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o 
obcích stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 0,- Kč 
měsíčně. Odměna bude poskytována od 1. 1. 2013.  
Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 10/18/12 bylo schváleno. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov v souladu s § 72 stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako 
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 9 000 Kč měsíčně. Odměna bude 
poskytována od 1. 1. 2013.  
Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 11/18/12 bylo schváleno. 
 
 



Bod X – Diskuse 
- upozornění občanů na vrak auta a nutnost jeho odstranění 
- poškození cesty Kopánky, Vývozek , která byla opravena v souvislosti s plynofikací obce 

– prověřit ve smlouvě záruční dobu a sepsat reklamační dopis  
- Klvač  - opakující se stížnost na komunikaci III.třídy-průtah obcí, tato je v majetku a 

správě Zlínského kraje, obec má projektovou dokumentaci na rekonstrukci této 
komunikace, ale v žádném případě neplánuje se na případné rekonstrukci finančně 
spolupodílet 

- nahlášení závady elektroinstalace na areále, zatékání vody v přístřešku pro muzikanty. 
Nájemníci sepíší seznam závad a předají na OÚ. 

 
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18:16 hod. 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Schválený rozpočet 2013 
3) Rozpočtový výhled 2014 -2015 
4) Rozpočtové opatření č. 6 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 5. 1. 2013 
 
Zapisovatel: Zdeňka Daňková 
 
 
Ověřovatelé:             .............................................. dne ........................................... 
 

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


