
Zápis 
z 24. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, 

konaného dne 11. 12. 2013, od 18:00 hodin. 
 
Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Šťourač, Milan Mazel, Radek Kašík,Zdeňka Daňková, 
Jaroslava Večeřová 
 
Omluveni: 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  M. Mazla, zapisovatelem Z. Daňkovou.   
 
Bod II. Schválení programu: 
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. Byly doplněny body – 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje následující program zasedání.  
 
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
2) Schválení programu 
3) Dořešení OZV o odpadech na rok 2014 
4) Schválení rozpočtu obce Bělov na rok 2014  
5) Rozpočtový výhled 2015-2016 
6) Inženýrské sítě Kopce 
7) Plynofikace obce-věcná břemena mezi RWE a obcí 
8) Rozpočtové opatření č.6 
9) Různé 
10) Diskuze 
 
Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/24/13 bylo schváleno. 
 
Bod III.  Dořešení OZV o odpadech 
Místostarosta seznámil se stanoviskem odboru dozoru a kontroly veřejné správy k OZV o 
odpadech na rok 2014 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov bere na vědomí stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné 
správy 
Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/24/13 bylo schváleno. 
 
 
 



 
Bod IV. Schválení rozpočtu  
Starosta obce předložil návrh rozpočtu obce Bělov na rok 2014 
Příjmová část je srovnatelná s rokem 2013. 
Významné položky rozpočtu: 
Silnice – Výdaje určeny na opravu místních komunikací, finance jsou určeny přednostně 
k opravám případně k dofinancování případné dotace 2014 
Dopravní obslužnost – Příspěvek na provoz autobusové linky 55B 
Rozhlas a televize – Výdaje určeny na opravu obecního rozhlasu 
Požární ochrana – Výdaje částečně určeny na opravu budovy č.p.97 hasičská zbrojnice a 
modernizace CAS 25 
Saldo – rozpočtová rezerva obecního rozpočtu je ve výši 8.400,-kč. 
 
Návrh usnesení: 

a)Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje rozpočet na rok 2014 s úpravami viz příloha Rozpočet 
roku 2014. 
b)Zastupitelstvo obce Bělov ukládá účetní obce provést neprodleně rozpis rozpočtu na 
jednotlivé položky. 
c)Zastupitelstvo obce Bělov stanovuje v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty k 
provádění jednotlivých rozpočtových opatření v rozsahu do výše 20.000,- Kč . Pokud tyto 
změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet 
výdajů obce) 

Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v 
případech: 
1. k provádění jednotlivých rozpočtových opatření vyvolaných zapojením účelově přijatých 
dotací, příspěvků z jiných rozpočtů 
2. k provádění jednotlivých rozpočtových opatření, kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný 
výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení 
možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací 
mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady 
3. provádění rozpočtových opatření vyvolaných potřebou úhrady finanční částky na základě 
rozhodnutí finančního úřadu nebo soudu, kdy neuhrazení částky ve lhůtě stanovené v 
rozhodnutí má za následek finanční plnění (vyměření dalšího penále z prodlení) nebo 
škodu 
4. úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, 
kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj 
musí být realizován 
5. provádění rozpočtových opatření v souvislosti se zapojením vratek nevyčerpaných 
transferů v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem. 
6.Zastupitelstvo obce Bělov si vyhrazuje právo na informaci o každé rozpočtovém opatření 
provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po 
schválení rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění (odůvodnění lze 
na zasedání podat ústně). 
 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3/24/13 bylo schváleno. 
 



Bod V. Schválení rozpočtového výhledu obce  
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh rozpočtového výhledu obce na období 2015 - 2016. 
Podkladem pro tvorbu rozpočtového výhledu je analýza vývoje příjmů a výdajů v minulých 
letech. V rozpočtovém výhledu je zahrnuta splátka přijatého úvěru u KB na plynofikaci. Úvěr 
na rekonstrukci budovy bude splacen v prosinci 2013. 
 
K tomuto návrhu nebyly podány žádné připomínky. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov bere na vědomí rozpočtový výhled na období 2015-2016 (příloha 
č.3) 
 Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 4/24/13 bylo schváleno. 
 
Bod VI – Inženýrské sítě Kopce  
Starosta seznámil s probíhajícími projektovými pracemi na inženýrských sítích Kopce a 
seznámil s potřebou zajistit souhlasy majitelů dotčených pozemků  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov bere na vědomí správu o probíhajících pracech na inženýrských 
sítích 
Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 5/24/13 bylo schváleno. 
 
Bod VII - Plynofikace obce Bělov-věcná břemena 
Starosta seznámil s probíhající přípravou k zápisu věcných břemen (vedení plynovodu) pro 
RWE společností DD plus v.o.s.. Smlouvy společnost bude začátkem roku 2014 sepisovat 
s dotčenými občany na obecním úřadě v Bělově na písemné vyzvání od uvedené společnosti. 
Starosta předložil návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na spolupodíl pozemku 
parc.č.213/2 zapsaný na LV č.25 v k.ú.Bělov 
Návrh usnesení: 
a)Zastupitelstvo obce Bělov bere na vědomí probíhající práce na zápisech věcných břemen 
ve prospěch RWE společností DD plus v.o.s. 
b)Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na spolupodíl 
pozemku parc.č.213/2 v k.ú.Bělov 
c)Zastupitelstvo schvaluje úplatné věcné břemeno ve výši 500,-kč za jednu smlouvu 
Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 6/24/13 bylo schváleno. 
 
 
Bod VIII – Rozpočtová opatření č. 6 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č.6 (viz příloha č. 2) 
Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 7/24/13 bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 



Bod X – Různé 
 
Dotazem z pléna na neprojednání prodeje části pozemku parc.č.558/1. 
Starosta odpovídá: 
Záměr prodeje byl schválen na 20 zasedání zastupitelstva obce Bělov dne 29.4.2013. 
Podmínky prodeje následně zastupitelé projednali na dvou jednáních s případnými budoucími 
nabyvateli. Zde byl mimo jiné písemně dohodnut přístup k obecní studni, včetně technického 
zázemí (čerpadla), kdy zastupitelstvo obce určí člověka odpovědného za přístup k uvedené 
infrastruktuře (p.Martin Prechtl). Prodejní cena 1m² je 100kč tj celková prodejní cena 
odděleného pozemku činí 52.900,-kč. Záměrem obce není rozprodávat majetek za řekněme 
každou cenu, ale umožnit i budoucím nabyvatelům spokojený a relativně klidný život v obci. 
V minulosti obec nakupovala zejména pozemky pod komunikacemi či inženýrskými sítěmi, 
tento nákup nebyl a nikdy nebude pro „dobro“ obce, ale i v těchto případech nákupy jsou 
realizovány v drtivé většině za účelem bezproblémového zpřístupnění k nemovitostem či pro 
zajištění uložení inženýrských sítí tj. pro spokojený a bezproblémový život v obci občanům.  
Jediný vlastně největší nákup pozemků, který obec učinila, byl v roce 2004 za účelem 
rozpohybování výstavby rodinných domů v obci na Horních Polích. Za tímto projektem si 
osobně stále stojím, ale tato iniciativa obce ukázala v plné nahotě hluboce zakořeněné 
problémy, jejichž řešení není v silách žádného voleného obecního úřadu . 
Hovořit , že ten či onen pozemek obec kupuje či prodává, protože pozemek potřebuje je 
absolutně irelevantní. Obec tj.obecní úřad potřebuje pro svoji činnost rozumějme provoz, 
pouze budovu obecního úřadu, vše ostatní se koná tu pro větší či menší potřebu spoluobčanů a 
jejich života v obci. 
Jakým směrem se budou ubírat požadavky a potřeby občanů obce nám všem ukáží komunální 
volby v roce 2014 a zejména chuť nově zvolených funkcionářů. 
 
Bod XI – Diskuse 
Diskuse probíhala po celou dobu zasedání.  
 
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19:30 hod. 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Rozpočtové opatření č. 6 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 15. 12. 2013 
 
Zapisovatel: Zdeňka Daňková 
 
Ověřovatelé:             .............................................. dne ........................................... 
 

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


