
Zápis 
z 20. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, 

konaného dne 29. 4. 2013, od 18:00 hodin. 
 
Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Šťourač, Zdeňka Daňková, Radek Kašík, Jaroslava Večeřová, 
Milan Mazel  
Omluveni: Bedřich Zeman  
 
Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 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 M. Mazla a R. Kašíka, zapisovatelem Z. Daňkovou.   
 
Bod II. Schválení programu: 
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. Oproti navrženému programu byl doplněn 
bod Rozpočtové opatření č. 2, darovací smlouva, smlouva o zřízení věcného břemene. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje následující program zasedání.  
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
2) Schválení programu 
3) Kontrola usnesení 
4) Podání žádostí o dotaci z úřadu práce 
5) Schválení změny ÚP č. 3 
6) Záměr prodeje pozemků 
7) Dotazníkové šetření MAS Jižní Haná 
8) Budoucnost dopravní obslužnosti v obci Bělov 
9) Rozpočtové opatření č. 2 
10) Darovací smlouva 
11) Smlouva o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu 
12) Schválení OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 
13) Různé 
14) Diskuze 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/20/13 bylo schváleno. 
 
 
 
Bod IV.  Žádosti o dotace na Úřad práce 
Obec Bělov podala žádost na Úřad práce ve Zlíně o poskytnutí příspěvku na vytvoření 3 
pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací. Následné RO související s přijatou dotací 
ze SR bude dáno na vědomí na nejbližším zasedání zastupitelstva. Příspěvek pokryje celé 



mzdové náklady, činí 15 000 Kč/osobu/pracovníka. Zatím od 1. 5. 2013 budou na obci 2 
dělníci, oba hrazení z prostředků ÚP. 
Návrh usnesení: 
a)Zastupitelstvo obce Bělov bere na vědomí podané žádosti o poskytnutí příspěvku na 
vytvoření 3 pracovních míst v rámci dotačních programů Obce Bělov na ÚP ve Zlíně.  
b)Zastupitelstvo obce Bělov souhlasí s vytvořením 3 pracovních míst v v souvislosti 
s poskytnutými příspěvky s ÚP ve Zlíně v roce 2013. 
Výsledek hlasování:   Pro x Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/20/13 bylo schváleno. 
 
Bod V. Schválení změny Územního plánu č. 3 
Návrh usnesení  
Zastupitelstvo obce Bělov konstatuje ověření ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, že návrh změny č. 3 Územního plánu obce Bělov není v rozporu s politikou 
územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky 
dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu 
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3/20/13 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Bělov vydává ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního 
zákona za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až 174 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy změnu č. 3 
Územního plánu obce Bělov.   
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 4/20/13 bylo schváleno. 
 
Bod VI. Záměr prodeje pozemků 
Starosta navrhl schválení návrhu na vyhlášení záměru na prodej nově vzniklého pozemku 
parcelní číslo 558/73, v k.ú. Bělov o výměře 529m², pozemek vznikl oddělení stávajícího 
pozemku parc.č.558/1 v k.ú.Bělov ve vlastnictví obce Bělov. Pozemek přináleží RD č.p.22,23 
majitelka slečna Štanzlová Veronika a RD č.p.24 majitel ing.Štanzl Pavel. Způsob využití 
pozemku ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha.. Záměr bude vyvěšen ode dne  
27.5.2013 v souladu se zákonem 128/2000 Sb. Na nově vzniklý pozemek parc.č.558/73 bude 
vypracován geometrický plán věcného břemene a to „právo přístupu k obecní studni, právo 
vedení kanalizace vše ve vlastnictví obce Bělov 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku parcelní číslo558/73 v k.ú. Bělov o 
výměře 529m². 
Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 5/20/13 bylo schváleno. 
 
Bod VII – Dotazníkové šetření MAS Haná 
Informace k dotazníkovému šetření stran kvality života v obci a návrhy na jeho zlepšení pro 
další zpracování a výstupy ve sdružení MAS Jižní Haná pro plánovací období 2014-2021. 
Dotazníky obdrží občané do schránek, mohou vyplnit i na webových stránkách obce. 
 



Bod VIII – Dopravní obslužnost v obci Bělov 
Starosta informoval o jednáních ve věci rozšíření dopravní obslužnosti o Dopravní společnost 
Zlín-Otrokovice s.r.o. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov deleguje starostu obce ve věci jednání o možnostech případného 
rozšíření dopravní obslužnosti 
Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 6/20/13 bylo schváleno 
 
Bod IX – Rozpočtová opatření č. 2 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje Rozpočtové opatření č. 2. (viz příloha č. 2) 
Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 7/20/13 bylo schváleno. 
 
Bod X – Darovací smlouva 
Jednatel firmy Waller invest, s.r.o. nabídl sponzorský účelový dar na akci Beseda s důchodci, 
která se uskuteční 18. 5. 2013, formou dodání obědů pro důchodce. Bude uzavřena darovací 
smlouva. Starosta i celé zastupitelstvo poděkovalo za dar. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje přijetí sponzorského daru od firmy Waller invest, s.r.o.  
– obědy na akci beseda s důchodci  - 45 porcí oběda ve výši do 5 000 Kč a souhlasí 
s uzavřením darovací smlouvy. 
Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 8/20/13 bylo schváleno. 
 
Bod XI – Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 
E.ON Distribuce, a.s. Smlouvu č.:OT-14130004202/001 o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu na pozemky ve vlastnictví obce parc.č.247/3, 250/3 a 250/5 vše 
v k.ú.Bělov ve vlastnictví obce Bělov. Úplatné věcné břemeno je zřízeno pro stavbu „Bělov, 
Křetinská kabel NN, uzemnění“. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu  
Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 9/20/13 bylo schváleno. 
 
Bod XII – OZV – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 
Návrh usnesení: 
a)Zastupitelstvo obce schvaluje OZV o místním poplatku ve výši 700,-kč za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
účinnou od 1. 6. 2013 a pověřuje místostarostu obce s pokud možno důslednou kontrolou. 
Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 10/20/13 bylo schváleno. 
 
Bod XIII – Různé 

- Stavění máje – živá hudba, bude povoleno hraní do 1 hodin, od 1 hodiny bude hudba 
ztlumena 



- Beseda s důchodci – dne 18. 5. 2013 
- Likvidace biologického odpadu v obci, někteří občané si stěžují na pálení trávy. 

Starosta navrhuje využití úplatné služby likvidace odpadu( 500 Kč/tunu) Kompostárny 
Kvasice. Možnosti jsou svážet na odpad na vlečce obece do Kvasic, nebo přestavování 
kontejneru. Záleži na občanech, zda služby využijí. 

 
 

-  
Bod XIV – Diskuse 
Občané upozorňují na agresivní a nezdvořilé chování některých místních dětí k starším 
občanům obce,  ke zvířatům, majetku. Jména dětí jsou známé, rodiče budou osloveni a budou 
kontaktovány příslušné základní školy starostou obce. 
 
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19:00hod. 
 
 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Rozpočtové opatření č. 2 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 2. 5. 2013 
 
Zapisovatel: Zdeňka Daňková 
 
 
Ověřovatelé:             .............................................. dne ........................................... 
 

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


