
Zápis 
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, 
konaného dne 6. 2. 2013, od 18:00 hodin. 

 
Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Šťourač, Zdeňka Daňková, Radek Kašík  
Omluveni: Jaroslava Večeřová, Milan Mazel, Bedřich Zeman  
 
Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:05 hodin starostou obce Jiřím 
Přecechtělem. Na zasedání přítomno 14 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 Z. Daňkovou a J. Šťourače, zapisovatelem Z. 
Daňkovou.   
 
Bod II. Schválení programu: 
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. Oproti navrženému programu byl vypuštěn 
bod Schválení změny ÚP obce Bělov č.4, doplněn Správní poplatky k povolení tomboly. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje následující program zasedání.  
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
2) Schválení programu 
3) Smlouva o odvádění odpadních vod 
4) Stanovení ceny stočného na rok 2013 
5) Schválení vstupu do MAS Jižní Haná 
6) Pronájmy pozemky, budovy 
7) Správní poplatky k povolení tomboly 
8) Inventarizace majetku a závazků 
9) Rozpočtové opatření č.1/2013 
10) Různé 
11) Diskuze 

 
Výsledek hlasování: Pro 4  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/19/13 bylo schváleno. 
 
Bod III Smlouva o odvádění odpadních vod 
Tato smlouva je uzavírána podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění. Odběratel (majitel RD, chaty či chalupy i trvale 
neobydlené) prohlašuje, že je vlastníkem pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci ve smyslu § 2 
odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění. 
Dodavatel (obec Bělov) se zavazuje odvádět z odběrného místa v rozsahu a za dále sjednaných 
podmínek odpadní vody veřejnou kanalizací, která není ukončená ČOV a odběratel se zavazuje 
vypouštět odpadní vody do kanalizace a zaplatit za to dodavateli stanovenou cenu (stočné). Právo na 
stočné vzniká dodavateli okamžikem vtoku odpadních vod do kanalizace. 
 



Návrh usnesení: 
a)Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o odvádění odpadních vod č.01/2012 mezi obcí a 
jednotlivými odběrateli. 
Výsledek hlasování:   Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/19/13 bylo schváleno. 
 
Bod IV Stanovení ceny stočného na rok 2013 

- Od 1. 3. 2013 bude účinná OZV, kterou se stanoví výše ceny stočného 
- Stočné – odvádění odpadních vod v obci, za využití kanalizace v obci ( z okapů, 

pozemků,….) 
- Obec má povinnost vybírat stočné 
- Cena byla stanovena na základě výpočtu, který zohledňuje: 
 a) přímé náklady (mzdy, provozní náklady, správní režii, atd =15 416 Kč/rok) 
 b) účetní hodnotu kanalizace = 2 360 000 Kč (vyhl. MF kalk. zisk 7%, což činí 160 000    
Kč ) 
 c) dle vyhlášky 36 m3/rok, při cca 340 obyvatelích = 12 240m3/rok 
 d) max. cena stočného, kterou může obec stanovit činí 14,29 Kč/m3 
 e) obec stanovila symbolickou cenu 1,20 Kč/m3, což je 50 Kč/obyvatele/rok. 

 
Občan, který nebude ochoten hradit obci stočné, podepíše čestné prohlášení o způsobilosti 
likvidace odpadních vod.  
Návrh usnesení: 
a)Zastupitelstvo obce schvaluje OZV o stanovení ceny stočného na rok 2013 účinnou od 1. 
1. 2013. 
Výsledek hlasování:   Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3/19/13 bylo schváleno. 
 
Bod V Schválení vstupu do MAS Jižní Haná o.p.s 
Návrh usnesení: 
a)Zastupitelstvo obce Bělov  schvaluje v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění později vydaných předpisů, vstup obce Bělov do MAS Jižní 
Haná, o.p.s., se sídlem nám. Míru 162, 768 24 Hulín, IČ: 29372232. Zastupitelstvo obce 
bylo seznámeno se Zakládací smlouvou o založení MAS Jižní Haná, o.p.s. ze dne 3.zá ří 
2012 a pověřuje starostu obce Bělov  Jiřího Přecechtěla k zastupování  v této společnosti a 
jejich orgánech. 
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 4/19/13 bylo schváleno 
 
b) Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje v souladu s ustanovením § 35 odst.1 a § 84 odst.2 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění později vydaných předpisů, souhlas se zahrnutím správního území 
obce Bělov do územní působnosti Místní akční skupiny Jižní Haná a s přípravou Integrované 
strategie území (ISÚ) na svém území. 
 
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 5/19/13 bylo schváleno 
 
 
 
 
 



Bod VI Pronájmy pozemků a budovy 
Obec Bělov vyhlašuje záměr pronajmout budovu na pozemku parc.č.147/1,147/2 a 147/3 
v majetku ZD Kvasicko, s termínem pronájmu od 1.3.2013 na dobu neurčitou s následný, 
odkupem dle finančních možností obce. 
 
 
Návrh usnesení: 
a)Zastupitelstvo obce Bělov bere na vědomí pronájem uvedené budovy (kůlny) za účelem 
mít řádně uloženy a zabezpečeny veškerou obecní techniku a materiál. 
 
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 6/19/13 bylo schváleno 
 
 
Bod VII – Správní poplatky k povolení tomboly 
 
Správní poplatek k povolení tomboly dle zákona 202/1990 Sb., § 2, odst. b)  
Starosta obce povoluje provozování tombol při plesech (zábavách, karnevalech pro děti apod.) 
pořádaných v obci Bělov a zároveň rozhodl, že správní poplatek za vydání povolení k 
provozování tomboly se nevybírá. 
 
Bod VIII – Inventaritce majetku a závazků 
 
Zastupitelstvo obce Bělov bere na vědomí výsledky inventarizace majetku a závazků obce ke 
dni 31.12.2012 a schvaluje vyřazení 
- varná konvice majetková karta č.POE6  pořizovací náklad 1.000,-kč 
-průtokový ohřívač majetková karta č.POE50 pořizovací náklad 2510,-kč 
 
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 7/19/13 bylo schváleno 
 
Bod IX – Rozpočtové opatření č.1/2013 
 
Zastupitelstvo obce Bělov bere na vědomí rozpočtové opatření č.1/2013 na straně příjmů 
27.200,-kč –dotace na volby prezidenta ČR, na straně výdajové částka 27.200,-kč finanční 
čerpání na samotný průběh voleb. 
 
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 8/19/13 bylo schváleno 
 
 
 
Bod X – Různé 

- 17. 3. 2013 od 7 -17 hod cykl. závod pro mládež  
- Informace o pracích ohledně plyn. přípojek na OÚ (V. Kašík) 
- Ostatková akce, vodění medvěda 
- 8. 3. 2013 – zájezd do vinného sklípku 

 
Bod XI – Diskuse 
 
Diskuse probíhala celou dobu zastupitelstva 



Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19:25 hod. 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 15. 2. 2013 
 
Zapisovatel: Zdeňka Daňková 
 
 
Ověřovatelé:             .............................................. dne ........................................... 
 

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


