
Zápis 
z 25. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, 

konaného dne 16. 4. 2014, od 18:00 hodin. 
 
Přítomni: Jiří Přecechtěl, Zdeňka Daňková, Jaroslava Večeřová, Milan Mazel,  Radek Kašík 
Omluveni: Bedřich Zeman, Josef Štourač  
 
Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím 
Přecechtělem. Na zasedání přítomno 13 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 Milana Mazla a Radka Kašíka a zapisovatelem Zdeňku 
Daňkovou.   
 
Bod II. Schválení programu: 
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. Oproti původnímu programu doplněn bod 
Dodatek č. 1 ke smlouvě č.5/13 na odběr vody z hydrantu mezi obcí a VaK Kroměříž. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje následující program zasedání.  

 
  
 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2) Schválení programu 
3) Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 
4) Cyklostezka Otrokovice-Bělov, Alster 
5) Dopravní značení komunikace III.třídy Bělov-Otrokovice, Žák 
6) Výkupy pozemků, areál bývalého zemědělského podniku 
7) Rozpočtové opatření č.1/2014 
8) Služby v obci   
9) Záměry pronájmů nebytových prostor 
10) Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu ZK 
11) Vyhodnocení výběrového řízení na opravu hasičského vozidla 
12) Smlouva o dílo opravy hasičského vozidla 
13) Nový územní plán obce – zadání hlavních požadavků 
14) Dodatek č. 1 ke smlouvě č.5/13 na odběr vody z hydrantu mezi obcí a VaK 

Kroměříž 
15) Různé - stavění máje, beseda s důchodci, atd 
16) Diskuze 
 
 

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/25/14 bylo schváleno. 
Jaroslava Večeřová nepřítomna. 
 
 
 



Bod III – Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů  
Z důvodu platnosti nového občanského zákoníku platného od 1. 1. 2014 je nutno schválit 
novou Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi společností EKO-
KOM, a.s. a Obcí Bělov. Nová smlouva vychází ze stávající smlouvy a zpřesňuje některá 
ustanovení. Dále je nutno uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě, kdy obec Bělov pověřuje plněním 
povinností vyplývajících ze Smlouvy, společnost Biopas, spol. s r o. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 
mezi společností EKO-KOM, a.s. a Obcí Bělov a Dodatek č. 1. 
Výsledek hlasování:   Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/25/14 bylo schváleno. 
Jaroslava Večeřová nepřítomna 
 
Bod IV – Cyklostezka Otrokovice - Bělov 
Starosta informoval , že Obec Bělov má zpracovanou projektovou dokumentaci na stavbu 5a 
Cyklostezku Bělov z roku 2008. Zpracovatel ing. Ladislav Alester. Bude předložen cenový 
návrh na doplnění projektové dokumentace a předložení k územnímu a stavebnímu řízení 
cyklostezky v celkové délce cca 450 m. S termínem nabytí právní moci cca listopad letošního 
roku tak, aby bylo možno žádat o dotace v roce 2015. 
 
Bod V– Dopravní značení komunikace III. třídy Bělov-Otrokovice, Žák 
Komunikace III. třídy Bělov-Otrokovice patří dlouhodobě k problémové komunikaci a stále 
zde přibývá nebezpečných míst, tudíž je i v zájmu obce alespoň částečně tuto situaci řešit. 
Dopravní značení Žák předkládá návrh jakým způsobem postupovat ve zklidnění 
automobilové dopravy, usměrnění cyklistů a chodců. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov bere na vědomí předložené řešení dopravního značení 
komunikace III. Třídy Bělov – Otrokovice.  
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3/25/14 bylo schváleno 
Jaroslava Večeřová nepřítomna 
 
 
Bod VI – Výkupu pozemků, areál bývalého zemědělského podniku  
Z důvodu přípravy komunikačního napojení chodníkem lokality Kopce a uložení 
inženýrských sítí obec Bělov vykoupí pozemky případně části pozemků za cenu 20Kč/m².  
Jedná se o pozemky pod ocelokůlnou včetně pozemků zajišťující přístup k uvedené budově 
v bývalém areálu ZD Kvasicko. Ocelokůlnu má obec v současné chvíli pronajatou od ZD 
Kvasicko. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje nákup pozemků parc.č.521/22, 521/36, 521/37, 521/38, 
521/39,st.p.147/1 případně další části pozemků dle projektové dokumentace inž.sítí a 
chodníku ve směru Kopce. Zastupitelstvo obce schvaluje  cenu 20 Kč/ m². 
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 4/25/14 bylo schváleno 
Jaroslava Večeřová nepřítomna 
 
 
 
 



 
Bod VII – Rozpočtové opatření č.1/2014 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2014 
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 5/25/14 bylo schváleno 
Jaroslava Večeřová nepřítomna 
 
Bod VIII – Služby v obci   
Starosta informoval, že nefunguje v obci služba kadeřnictví na což poukazují zejména starší 
občané obce. Provozovatel bude písemně vyzván k vyjádření. V případě nezájmu  
zastupitelstvo obce vyhlásí nový záměr k pronájmu místnosti. 
 
Bod IX – Záměry pronájmů nebytových prostor 
Starosta informoval o ukončení nájemních smluv uplynutím lhůty nájemního vztahu na 
obecní areál k 30. 6. 2014 a obchodu k 30. 6. 2014. Povinností obce je vyhlášení záměru na 
prodloužení nájemních smluv či na uzavření nových nájemních smluv. Zastupitelstvo se 
rozhodlo vyhlásit nové záměry formou výběrového řízení.  
Návrhy usnesení: 
Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr pronájmu nemovitých věcí – obecního areálu 
k provozování hostinské činnosti formou výběrového řízení.  
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 6/25/14 bylo schváleno. 
 
Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr pronájmu nemovitých věcí – obchodu formou 
výběrového řízení. 
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 7/25/14 bylo schváleno. 
 
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo schválení celého textu smluv o nájmu nebytových prostor 
před jejím uzavřením. 
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 8/25/14 bylo schváleno. 
 
Bod X - Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu ZK 
Starosta obce předkládá Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
Zlínského kraje na opravu cisternové automobilové stříkačky CAS 25 Š706 RTHP ve výši 
150 000 Kč. V návaznosti na Smlouvu o poskytnutí dotace ze ZK bude provedeno RO č. 2 – 
navýšení příjmů ve výši 150 000 Kč a navýšení výdajů ve výši 220 000 Kč (viz níže).  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov bere na vědomí Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
ve výši 150 000 Kč na opravu hasičského auta.  
Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 9/25/14 bylo schváleno. 
 
Bod XI - Vyhodnocení výběrového řízení na opravu hasičského vozidla 
Na základě poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze Zlínského kraje na opravu CAS 25 obec 
Bělov provedla Výzvu na plnění veřejné zakázky malého rozsahu služby. Bylo osloveno pět 
společností. Do 9. 4. 2014 byly na obecním úřadě dodány dvě cenové nabídky na zmíněnou 
opravu vozidla. 



Hodnotící komise doporučuje zastupitelstvu obce uzavřít smlouvy se společností Tital 
Company Czech, Olomouc. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov bere na vědomí doporučení hodnotící komise.  
Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 10/25/14 bylo schváleno. 
 
 
Bod XII - Smlouva o dílo na opravu hasičského auta 
Starosta obce předkládá smlouvu o dílo se společností Tital Company Czech na opravu 
požárního automobilu CAS 25 Š 706 RTHP. Cena opravy je stanovena na cca 226 996  Kč, 
s termínem od 19. 4. 2014 do nejpozději 30. 9. 2014. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností  Tital Company 
Czech na opravu požárního automobilu CAS 25 Š 706 RTHP v max výši 226 996 Kč. 
Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 11/25/14 bylo schváleno. 
 
Bod XIII – Nový územní plán 
Starosta obce předkládá hlavní požadavky k novému územnímu plánu obce Bělov, jakožto 
základ nového strategického dokumentu obce pro další léta k prověření možností dalšího 
rozvoje v oblasti dopravy, veřejných prostranství obce, volnočasových aktivit, drobného 
podnikání a služeb, výstavby domů k bydlení, zabezpečené chodu obce. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov bere na vědomí předložené hlavní požadavky k novému 
územnímu plánu obce Bělov.  
Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 12/25/14 bylo schváleno. 
 
 
Bod XVI – Dodatek č.1 na odběr vody z hydrantu 
Starosta obce předkládá Dodatek č.1 ke smlouvě č.5/13 na odběr vody z hydrantu mezi obcí 
Bělov a VaK Kroměříž pro účely výcviku hasičů v době od dubna do října příslušného roku. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov bere na vědomí Dodatek č.1 mezi obcí Bělov a VaK Kroměřž.  
Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 13/25/14 bylo schváleno. 
 
 
Bod XV – Různé 

• Stavění máje 30. 4. 2014 
• Beseda s důchodci 31. 5. 2014 

 
 
Bod XVI – Diskuse 
Starosta obce žádá spoluobčany, kteří mají zájem se účastnit zasedání zastupitelstva obce, aby 
do zasedací místnosti vcházeli pokud možno ve střízlivém stavu. V opačném případě bude 
zasedání přerušeno a dotyčný vyzván k opuštění místnosti případně za účasti policie. 
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19:30 hod. 
 



Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Rozpočtové opatření č.1/2014 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 24. 4. 2014 
 
Zapisovatel: Zdeňka Daňková 
 
 
Ověřovatelé:             .............................................. dne ........................................... 
 

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


