
Zápis 
z 22. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, 

konaného dne 23. 9. 2013, od 18:00 hodin. 
 
Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Šťourač, Milan Mazel, Radek Kašík  
Omluveni: Zdeňka Daňková, Jaroslava Večeřová, Bedřich Zeman 
 
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 J.Štourače a  . Zemana, zapisovatelem Z. Daňkovou.   
 
Bod II. Schválení programu: 
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. Byly doplněny body – výše platby za 
popelovou nádobu, rozpočtové opatření č.4/2013, pořízení územní studie 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje následující program zasedání.  
 
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
2) Schválení programu 
3) Smlouva o energetickém poradenství 
4) Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti obce Bělov 
5) DUR - Kanalizační sběrač jednotné kanalizace z obce Bělov 1.etapa 
6) Bezdrátový Rozhlas – žádost o dotaci 
7) Zahájení tvorby nového územního plánu obce Bělov 
8) Rozpočtové opatření č.4/2013 
9) Výše platby za popelovou nádobu v roce 2014 
10) Pořízení územní studie Kopce 
11) Různé 
12) Diskuze 
 
Výsledek hlasování: Pro 4  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/22/13 bylo schváleno. 
 
Bod III.  Smlouva o energetickém poradenství 
Starosta seznámil přítomné o smlouvě o energetickém poradenství a správě odběrných míst a 
odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje uzavření „Smlouvy“ mezi obcí Bělov a obecně 
prospěšnou společností Energie pod kontrolou se sídlem Brněnská , Hodonín 
Výsledek hlasování:   Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/22/13 bylo schváleno. 
 
 



 
 
 
Bod IV. Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti obce Bělov 
Starosta obce předložil návrh smlouvy s Dopravní společností Zlín-Otrokovice,s.r.o. o 
zahájení provozování městské dopravy na území obce Bělov. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje uzavření Smlouvy s dopravní společností Zlín - 
Otrokovice 
Výsledek hlasování:   Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3/22/13 bylo schváleno. 
 
Bod V – DUR – Kanalizační sběrač jednotné kanalizace z obce Bělov 1.etapa  
Starosta seznámil zastupitele s vypsanou výzvou na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 
služeb – vypracování projektové dokumentace, osloveno 5 subjektů, dle výzvy do 11.9.2013 
do 11 hodin předložily návrh dvě společnosti. 
Hodnotící komise doporučuje zastupitelstvu obce podepsat smlouvu se společností PÖRY 
Environment a.s. s výslednou cenou 148.830,-kč s termínem plnění do 6.týdnů ode dne 
podpisu  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje smlouvu o dílo Ev.č.13240  
Výsledek hlasování:   Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 4/22/13 bylo schváleno. 
 
Bod VI Žádost o dotaci na bezdrátový rozhlas v obci Bělov  
Starosta seznámil s připravovanou žádostí na bezdrátový rozhlas s pokrytím celého území 
obce Bělov.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov bere na vědomí podání žádosti na bezdrátový rozhlas   
Výsledek hlasování:   Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 5/22/13 bylo schváleno. 
 
Bod VII – Tvorba nového územního plánu 
Starosta předložil ke schválení pořízení nového územního plánu obce Bělov. 
 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje v souladu s § 6 odst. 6 písm. b) zák. č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, žádost 
obce Bělov o pořízení Územního plánu Bělov  Městskému úřadu Otrokovice, odboru 
rozvoje a správy majetku, oddělení rozvoje a územního plánování, jako úřadu územního 
plánování 
Výsledek hlasování:   Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 6/22/13 bylo schváleno.  
 
Bod VIII – Rozpočtová opatření č. 4 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č.4 (viz příloha č. 2) 
Příjmy navýšeny o 75 000,-kč a výdaje navýšeny o stejnou částku 
Výsledek hlasování:   Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 7/22/13 bylo schváleno.  
 
 



 
Bod IX – Platba za popelovou nádobu na rok 2014 
Místostarosta předložil změnu způsobu výběru poplatku za likvidaci komunálního odpadu od 
1.1.2014 a to platbu za popelovou nádobu ve výši 1.700,-kč bez rozdílu počtu osob žijících 
v domácnosti. Pro osoby v důchodovém věku žijící v jednočlenné domácnosti navrhuje 
sníženou sazbu 1.000,-kč. Na základě schválené výše platby následně navrhuje místostarosta 
obce předložit novou OZV o likvidaci komunálního odpadu. 
 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov neschvaluje navržený systém a výši platby za popelovou nádobu.  
Zastupitelstvo obce požaduje na příští zasedání předložit další návrhy platby za popelovou 
nádobu.  
Výsledek hlasování:   Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 8/22/13 bylo schváleno. 
 
Bod X – Pořízení územní studie Kopce 
Starosta předložil návrh na pořízení územní studii Kopce. Studii zpracuje MěÚ Otrokovice 
oddělení rozvoje a územního plánování Mgr.Liberová 
 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov neschvaluje pořízení územní studie Kopce.  
Výsledek hlasování:   Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 9/22/13 bylo schváleno. 
 
Bod XI – Různé 
 
Bod XII – Diskuse 
 
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19:30 hod. 
 
 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Rozpočtové opatření č. 4 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 3. 10. 2013 
 
Zapisovatel: Zdeňka Daňková 
 
 
Ověřovatelé:             .............................................. dne ........................................... 
 

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


