
Zápis 
z 21. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, 

konaného dne 26. 6. 2013, od 18:00 hodin. 
 
Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Šťourač, Zdeňka Daňková, Milan Mazel, Bedřich Zeman  
Omluveni: Radek Kašík, Jaroslava Večeřová 
 
Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím 
Přecechtělem. Na zasedání přítomno 12 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 B. Zemana, zapisovatelem Z. Daňkovou.   
 
Bod II. Schválení programu: 
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. Byly doplněny body – Smlouva s VaK 
Kroměříž, smlouva s EKO-KOM, a.s., dohoda se statutárním městem Zlín, a řešení dopravní 
dostupnosti v obci. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje následující program zasedání.  
 
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
2) Schválení programu 
3) Schválení závěrečného účtu obce Bělov za rok 2012 
4) Nájemní smlouva mezi obcí Bělov a Rostislavem Kadlčíkem 
5) Rozpočtové opatření 
6) Smlouva s VaK Kroměříž na odběr vody z hydrantu 
7) Smlouva s EKO-KOM, a.s. o výpůjčce 
8) Dohoda se statutárním městem Zlín 
9) Dopravní dostupnost obce 
10) Různé 
11) Diskuze 
 
Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/21/13 bylo schváleno. 
 
Bod III.  Schválení závěrečného účtu obce Bělov za rok 2012 
Starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem obce včetně zprávy o výsledku hospodaření 
za rok 2012. Návrh závěrečného účtu obce Bělov za rok 2012 byl řádně zveřejněn. Připomínky 
k návrhu závěrečného účtu nebyly rámci jeho projednávání vzneseny.  
Při přezkoumání hospodaření obce Bělov za rok 2012 
-  byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 

3 pod písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. 
- byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.: 

porušení rozpočtové kázně, překročení působnosti. 



ZO projednalo závěrečný účet s výhradou a přijalo opatření k nápravě zjištěných nedostatků a 
chyb. Zpráva auditora obsahovala také doporučení auditora – některá již byla vyřešena účetní 
obce. Nápravná opatření jsou přílohou zápisu jsou součástí Závěrečného účtu obce Bělov za 
rok 2012. Kopie usnesení zastupitelstva obce je přílohou k Závěrečnému účtu obce Bělov za 
rok 2012.   
 
V návaznosti na novou povinnost schvalovat účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni, 
zakotvené v zákoně č. 128/2000 Sb., o krajích, je Zastupitelstvu obce Bělov předložena účetní 
závěrka sestavená k 31.12.2012. Účetní závěrku tvoří účetní výkazy rozvaha, výkaz zisků a 
ztráty, příloha. Tyto účetní výkazy jsou součástí Závěrečného účtu za rok 2012 P02 v příloze.  
Podkladem pro schválení účetní závěrky je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
Bělov za rok 2012. Předmětem přezkoumání hospodaření bylo i účetnictví vedené obcí, které 
se ověřuje z hlediska dodržování povinností stanovených zákonem o účetnictví, tedy zjišťuje 
se zejména, zda účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a 
finanční situace obce a zda je účetnictví úplné, průkazné a správné. Ze Závěrečné zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 vyplývá, že při přezkoumání hospodaření 
nebyly zjištěny nedostatky spočívající v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení 
účetnictví a lze tedy konstatovat, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu 
účetnictví a finanční situace obce Bělov. Dalším podkladem pro schválení účetní závěrky 
v návaznosti na návrh vyhlášky o schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních 
jednotek (dosud Ministerstvem financí ČR nevydanou) je inventarizační zpráva, která 
dokladuje provedení inventarizace majetku a závazků a tudíž předpoklad, že účetnictví je 
průkazné.  
Návrh usnesení: 
a)Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 
2012 s výhradami. 
b) Zastupitelstvo obce přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při 
přezkoumání hospodaření obce Bělov za rok 2012 – příloha ZÚ 2012. 
c) Zastupitelstvo obce ukládá účetní obce provést nápravu chyb a nedostatků zjištěných na 
základě přezkoumání hospodaření obce Bělov za rok 2012, které se uskutečnilo ve dnech 
21.5.2013 – 23.5. 2013 a uvedené ve Zprávě č. 226/2012/KŘ v termínu do 31. 8. 2013 a 
následně podat písemnou zprávu zastupitelstvu obce. 
d) Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Bělov sestavenou ke dni 31.12.2012 a 
výsledek hospodaření roku 2012 ve výši 616 744,89 Kč. 
Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/21/13 bylo schváleno. 
 
 
Bod IV. Nájemní smlouva mezi obcí Bělov a p. R. Kadlčíkem 
Pan Rostislav Kadlčík. předložil zastupitelstvu návrh nájemní smlouvy č.2/03/12 ze dne 
6.5.2013 na pozemek p.č.90/2 o výměře 2024m2 sportoviště , rekreační plocha, který se 
nachází u hřiště. Obec pozemek nepotřebuje ke své činnosti, není v zájmu obce, smlouva 
nebude uzavřena.  
 
Bod V – Rozpočtová opatření č. 3 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje Rozpočtové opatření č. 3 (viz příloha č. 2) 
Příjmy navýšeny o 258 000,-kč a výdaje navýšeny o stejnou částku 
Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 3/21/13 bylo schváleno. 
 



 
 
Bod VI – Smlouva obce Bělov a VaK Kroměříž na odběr vody z hydrantu 
Starosta předložil ke schválení smlouvu z VaK na odběr vody z hydrantu obce Bělov.  Před 
podpisem smlouvy je potřeba ověřit meze tlaku v hydrantu.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov bere na vědomí předloženou Smlouvu s Vak Kroměříž č.5/13  na 
odběr vody z hydrantu. 
Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 4/21/13 bylo schváleno. 
 
Bod VII – Smlouva obce Bělov s EKO-KOM, a.s. 
Starosta předložil ke schválení smlouvu s EKO-KOM, a.s. o výpůjčce sběrných nádob. 
 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov bere na vědomí předloženou Smlouvu s EKO-KOM,a.s. 
č.OS201320002923. 
Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 5/21/13 bylo schváleno. 
 
Bod VIII – Dohoda obce Bělov se statutárním městem Zlín 
Starosta předložil ke schválení dohodu se statutárním městem Zlín o úhradě poměrné části 
neinvestičních výdajů za žáka, který plní povinnou školní docházku v základní škole 
zřizované městem Zlín. Jedná se o částku 4.170,-kč za jednoho žáka. 
 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov bere na vědomí předloženou Dohodu o úhradě poměrné části 
neinvestičních výdajů se statutárním městem Zlín. 
Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 6/21/13 bylo schváleno. 
 
 
Bod VIII – Dopravní obslužnost 
Starosta informoval o dalších jednáních a krocích ve věci rozšíření dopravní obslužnosti o 
Dopravní společnost Zlín-Otrokovice s.r.o. Předložil navržený jízdní řád při možném 
rozšíření linky č.55 o v první etapě 4 spoje v době mimo dopravní špičku tj.ranní a večerní 
hodiny včetně sobot a nedělí. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje přistoupení k poskytovateli přepravních služeb 
Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice s.r.o.  
Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 7/21/13 bylo schváleno. 
 
Bod IX – Různé 
Starosta obce informoval o přípravě tvorby nového územního plánu obce Bělov s možností 
jednotlivých občanů předkládat své vlastní návrhy na budoucí možnou výstavbu RD. 

- informace o plánované opravě místní komunikace Kopánky (ve výši cca 50 000 Kč) 
- slavnostní spuštění elektrárny na jezu předběžně plánováno 5. 9. 2013 
- 21. 7. 2013 – Bělovské modelářské letiště v době od 10 do 14 hodin – akce, která je 

součástí otrokovických slavností 
- 31. 8. 2013 – Barum rallye 

Bod VII – Diskuse 



- kominík  
- stížnosti některých občanů na uzavřenou cestu o víkendu z důvodu mezinárodního 

prestižního závodu Moraviaman 
 
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19:10 hod. 
 
 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Závěrečný účet 
3) Přijatá opatření 
4) Rozpočtové opatření č. 3 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 28. 6. 2013 
 
Zapisovatel: Zdeňka Daňková 
 
 
Ověřovatelé:             .............................................. dne ........................................... 
 

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


