
Zápis 
z 23. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, 

konaného dne 27. 11. 2013, od 18:00 hodin. 
 
Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Šťourač, Zdeňka Daňková, Radek Kašík, Jaroslava Večeřová, 
Milan Mazel, Bedřich Zeman  
 
Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím 
Přecechtělem. Na zasedání přítomno 24 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 B. Zemana a R. Kašíka, zapisovatelem J. Štourače.   
 
Bod II. Schválení programu: 
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. Oproti navrženému programu byl doplněn 
bod Rozpočtové opatření č. 5, kupní smlouva, dopravní obslužnost na rok 2014, inventarizace 
majetku, plán financování obnovy vodovodů a kanalizací. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje následující program zasedání.  
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
2) Schválení programu 
3) Vyhodnocení dotazníku 
4) Obecně závazná vyhláška likvidace komunálního odpadu  
5) Rozpočtové opatření č.5 
6) Kupní smlouva mezi obcí Bělov a slečnou Štanzlovou 
7) Dopravní obslužnost na rok 2014 
8) Inventarizace majetku za rok 2013 
9) Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací  
10) Různé 
11) Diskuze 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/23/13 bylo schváleno. 
 
Bod III.  Vyhodnocení dotazníku 

Místostarosta prezentoval vyhodnocení „Dotazníků (Bělov – poplatky 2014)“ týkajících se 
poplatků za komunální odpad v souvislosti s připravovanou OZV č.1/2013 o poplatku za 
komunální odpad.  

Počet odevzdaných dotazníků:   86, z toho 77 bez připomínek. 



Písemné připomínky občanů:  9, z toho 5 s vyjádřením nesouhlasu (především 
samostatně žijící osoby) a 4 s pozitivním vyjádřením 
k novému systému plateb. 

Dotazníky s neplatnou volbou varianty:  3 (dvoučlenné domácnosti se zvolenou variantou 
poplatku 900,- určeného pouze pro jednočlenné domácnosti). 

Místostarosta vysvětlil výpočet cen jednotlivých variant svozu za popelnici. Poplatek za 
komunální odpad se skládá ze dvou složek: za odpad směsný a odpad tříděný (včetně 
nebezpečného). Za odpad tříděný platí obec firmě Biopas částku 40-50 tis. Kč/ rok (částka se 
mění podle množství vytříděného odpadu – čím víc tun tříděného odpadu, tím víc peněz 
nazpět obci). Za odpad směsný platí obec firmě Biopas dle množství popelnic a počtu svozů. 

Výpočet cen na rok 2014: 

Částka za směsný odpad:     částka za tříděný odpad: 

Nádoba 110l (četnost 1 x měsíčně) 
624,- Kč + snížená sazba DPH (svoz + uložení) 
120,- Kč + základní sazba DPH (nájem) 
862,80 Kč včetně DPH                                                                                                37,20 Kč 
Celkem: 900,- Kč 
 
Nádoba 110l (četnost 1 x 14 dní) 
912,- Kč + snížená sazba DPH (svoz + uložení) 
120,- Kč + základní sazba DPH (nájem) 
1.194,- Kč včetně DPH                                                                                                306,- Kč 
Celkem: 1500,- Kč  
 
Nádoba 240l (četnost 1 x 14 dní) 
1380,- Kč + snížená sazba DPH (svoz + uložení) 
180,- Kč + základní sazba DPH (nájem) 
1.804,- Kč včetně DPH                                                                                                496,- Kč 
Celkem: 2300,- Kč 
 
Pytel 
40,- Kč + základní sazba DPH (svoz + uložení + dodávka pytle)                    
48,40 Kč včetně DPH                                                                                                  19,20 Kč 
Celkem: 600,- Kč za 12 pytlů, s možností dokoupení 1ks pytle za 50,- Kč (v případě 
potřeby, platí pro všechny plátce poplatku) 

Vyváženy budou pouze pytle firmy Biopas pořízené na obecním úřadě a označené jejich 
logem.Shrnutí: Dotazník se setkal s ohlasem, občané využívají všech navrhovaných variant. 
Nový systém a ceny se nelíbí některým jedno- a dvoučlenným domácnostem. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky dotazníků  
Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/23/13 bylo schváleno. 
 



Bod IV. Obecně závazná vyhláška likvidace komunálního odpadu 

Místostarosta prezentoval OZV č.1/2013 o poplatku za komunální odpad (s účinností od 1. 1. 
2014), která navrhuje změnu systému výběru poplatků za komunální odpad.  Nebude se 
vybírat místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů (dosud 700,- za každého občana bez výjimky), ale 
poplatek za komunální odpad (cena za popelovou nádobu bez rozdílu počtu osob žijících 
v domácnosti). Sazba poplatku se stanoví na základě předpokládaných oprávněných nákladů 
obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé 
poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících 
na jednotlivé nemovitosti.   

Nejdůležitější změny: 

- Poplatek je vybírán za popelnici, nikoliv za jednotlivce  
- Plátce poplatku má možnost vybrat si dle osobní potřeby velikost objemu nádoby 

(110 l nebo 240 l) 
- Samostatně žijící osoby a chalupáři mají možnost využít svozu jedenkrát za 4 

týdny ve snížené sazbě (900,-), popřípadě využít svozu odpadu v plastových 
pytlech dvanáctkrát ročně (600,-Kč) s možností dokoupení plastových pytlů (50,- 
Kč/kus) 

- Poplatek je splatný do 28. 2. 2014 

Sazba poplatku: 

Popelnice (110 l) – 1x 4 týdny – (pouze samostatně žijící osoby a 
chalupáři) 

           900,-Kč 

Popelnice (110 l) – 1x za 2 týdny          1.500,-Kč 
Plastový pytel (40 l) – 12 ks - (pouze samostatně žijící osoby a 
chalupáři) 

           600,-Kč 

Plastový pytel (40 l) – 1 ks              50,-Kč 
Popelnice (240 l) – 1x za 2 týdny         2.300,-Kč   

Starosta vyslovil návrh, aby výběr poplatků probíhal na obecním úřadě pouze ve vymezených 
dnech a hodinách, a to vždy za přítomnosti zastupitele obce. Dále starosta obce požaduje do 
dalšího zasedání předložit písemné stanovisko odboru dozoru zda-li je předložená OZV ve 
znění v souladu se zákony České republiky. 

Návrh usnesení  
a)Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2013 o poplatku za 
komunální odpad, s účinností od 1. 1. 2014 
b)Zastupitelstvo souhlasí s výběrem poplatků v předem určených hodinách za přítomnosti 
hospodářky obce ve spolupráci s dalším zastupitelem obce.  
c)Zastupitelstvo požaduje písemné předložení stanoviska odboru dozoru ke schválené OZV 
na příští zasedání obecního zastupitelstva tj. do 11.12.2013 
 
Výsledek hlasování:   Pro 4 (Kašík, Štourač, Večeřová, Zeman) Proti 3 (Daňková, Mazel, 
Přecechtěl) Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3/23/13 bylo schváleno 
 



 
Bod V. Rozpočtové opatření č.5 
Zastupitelstvo obce Bělov bere na vědomí starostou předložené Rozpočtové opatření č.5. (viz 
příloha č. 5) 
Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 4/23/13 bylo schváleno. 
 
Bod VI – Kupní smlouva mezi obcí Bělov a slečnou Štanzlovou 
 
Starosta předkládá návrh kupní smlouvy na část pozemku parc.č.558/1 v k.ú.Bělov (Pastýrni), 
kupující slečna Štanzlová cena za 1m2/100kč. Kupní smlouva obsahuje věcná břemena 
přístupu k obecní studni a dále břemeno vedení kanalizace a vodovodu. 
 
Návrh usnesení  
Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Bělov a slečnou Štanzlovou, 
kupní smlouva sepsaná u JuDr.Tkadlece 
Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 5/23/13 bylo schváleno 
 
Bod VII – Dopravní obslužnost  
Starosta informoval o nutnosti schválit dodatek č.1 k zajištění dopravní obslužnosti Zlínského 
kraje. Na rok 2014 Zlínský kraj navrhuje navýšit příspěvek na obyvatele a rok na 85 kč a na 
rok 2015 tento příspěvek zvýšit na 100kč. Zastupitelé nesouhlasí s dalším nepřiměřeným 
tzv.solidárním poplatkem na 100kč i z důvodu zajištění dopravní dostupnosti obce dopravní 
společností Zlín-Otrokovice tj MHD. . 
Návrh usnesení: 
a)Zastupitelstvo obce schvaluje na rok 2014 výši příspěvku na dopravní obslužnost 85kč 
b)Zastupitelstvo obce neschvaluje na rok 2015 výši příspěvku na dopravní obslužnost 100kč 
Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 6/23/13 bylo schváleno 
 
Bod VIII – Inventarizace majetku obce za rok 2013 
 
Zastupitelstvo projednalo složení inventarizační komise pro inventarizaci majetku a 
závazků obce k 31. 12. 2013. Inventarizační komise – předseda Jiří Přecechtěl, členové 
Ing. Zdeňka Daňková, Mgr. Josef Štourač , a za SDH Petr Hrabina. 
Zastupitelstvo obce ukládá účetní vyřadit pohledávku s titulu faktury č.20121 na částku 
76.140,-kč „Věra Šůstková Bělov č.110“ – přeložka plynovodu Točna, dle vyjádření 
právního zástupce obce je tato faktura nedobytná. 
Návrh usnesení: 
a)Zastupitelstvo obce Bělov členy inventarizační komise obce Bělov za rok 2013¨ 
b)Inventarizační komise prověří vyřazení uvedené pohledávky k 31.12.2013 
c)Na prvním zasedání v roce 2014 podá inventarizační komise správu s výsledky kontroly. 
Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 7/23/13 bylo schváleno. 
 
Bod IX – Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací 
Starosta obce předložil aktualizovaný Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací dle 
znění §8 odst.11, zákona č.274/2001 Sb, v aktuálním znění. Tento plán vypracoval pověřený 
pracovník ing.Jaroslav Skácel a bude platný pro roky 2014 až 2018. 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na 
roky 2014 až 2018. 
Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 8/23/13 bylo schváleno. 
 
Bod XIII – Různé 

- Mikulášská besídka pořádaná dne 30.11.2013 Český svaz žen v Bělově 
 
 

-  
Bod XIV – Diskuse 
Diskuse probíhala v průběhu celého zasedání Klvač, Bochořáková, Daněk, Dobroslávková a 
další 
 
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19:45hod. 
 
 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Rozpočtové opatření č. 5 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 2. 12. 2013 
 
Zapisovatel: Mgr.Josef Štourač 
 
 
Ověřovatelé:             .............................................. dne ........................................... 
 

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


