
Zápis 
z 26. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, 

konaného dne 28. 5. 2014, od 18:00 hodin. 
 
Přítomni: Jiří Přecechtěl, Zdeňka Daňková, Jaroslava Večeřová, Milan Mazel, Josef Šťourač  
Omluveni: Bedřich Zeman, Radek Kašík 
 
Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím 
Přecechtělem. Na zasedání přítomno 8 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 Josefa Šťourače a zapisovatelem 
Zdeňku Daňkovou.   
 
Bod II. Schválení programu: 
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. Oproti původnímu programu byl vyřazen 
bod Schválení Závěrečného účtu za rok 2013 (nebyl zveřejněn po dobu 15 dnů) a doplněn bod 
Rozpočtové opatření. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje následující program zasedání.  

 
  
 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2) Schválení programu 
3) Schválení Komunitního plánu soc. služeb na Otrokovicku 2014 - 2015 
4) Výzva k podání nabídky-Realizace protipovodňových opatření v obci Bělov 
5) Výběr nejméně 3 uchazečů se splněnými technickými požadavky 
6) Schválení 3 členů výběrové komise + náhradníci 
7) Informace ke komunálním volbám 2014 
8) Rozpočtové opatření 
9) Různé - stavění máje, beseda s důchodci, atd 
10) Diskuze 
 
 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/26/14 bylo schváleno. 
 
Bod III – Komunitní plánu sociálních služeb na Otrokovicku 2014 -2015  
Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem komunitního plánování sociálních služeb na 
Otrokovicku na roky 2014-2015 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Komunitní plán soc.služeb na Otrokovicku na léta 2014-2015 
Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/26/14 bylo schváleno. 
 



 
 
Bod IV a V – Výzva k podání nabídky - Realizace protipovodňových opatření v obci 
Bělov, Výběr nejméně 3 uchazečů se splněnými technickými požadavky 
Státním fondem ŽP byla akceptována žádost obce na dotaci (bezdrátový rozhlas a realizaci 
protipovodňových opatření).  VZ malého rozsahu zahrnuje 20 ks hlásičů na 20 místech, 56 ks 
reproduktor, výstražný prvek, srážkoměrová stanice, nová bezdrátová rozhlasová ústředna. 
Plánovaná akce se stane součástí integrovaného záchranného systému. Předpokládaná cena 
bez DPH 770 000 Kč, poměr 90 : 10 (dotace : obec). V roce 2014 je v rozpočtu obce na akci 
vyčleněno 100 000 Kč.  
Obec osloví 4 firmy k podání nabídky na výše uvedenou akci, nabídku musí podat nejméně 3 
firmy. Firmy musí splnit profesní a kvalifikační předpoklady , musí mít zrealizované min 2 
zakázky v roce 2013 v rozsahu kolem 500 000 Kč. Jediným hodnotícím kritériem bude cena. 
 
 
Bod VI– Schválení 3 členů výběrové komise + náhradníci 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje výběrovou komisi na akci Realizace protipovodňových 
opatření v obci Bělov ve složení: Alžběta Vaculová, Radek Kašík a Josef Šťourač. 
Náhradníci: Zdeňka Daňková, Jaroslava Večeřová, Ladislav Škrabal. 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3/26/14 bylo schváleno 
 
 
Bod VII – Informace ke komunálním volbám 2014 
Do konce července 2014 musí být kandidátní listiny podané na MěU v Otrokovicích. Veškeré 
podklady a informace budou podány na OÚ  Bělov. 
 
 
Bod VIII – Rozpočtové opatření č. 2 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov bere na vědomí RO č.2  
Strana příjmů: + 173.000,-kč 
Strana výdajů: - 173.000,.kč 
Finacování: 0,-kč 
Viz.příloha zápisu  
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 4/26/14 bylo schváleno 
 
 
Bod IX – Různé 

• Stavění máje 30. 4. 2014 
• Beseda s důchodci 31. 5. 2014 
• Žádost na dotaci na hřiště – nebyla akceptována 
• Byla doručena Žádost o vyjádření k celkové uzavírce silnice dne 21. 6. 2014, kdy  se 

bude konat Moraviaman Triatlon 14 
• U obchodu je kontejner na staré oblečení, boty a hračky 

 
 
 



Bod X – Diskuse 
P. Kozojed upozornil zastupitelstvo na problémy ohledně výstavby v lokalitě Kopce – 
kanalizace, změna územního plánu, výkupy pozemků na uložení inž. sítí. Starosta doplnil, že 
odvod kanalizace do Moravy se nyní projednává na ZK. 
 
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19:00 hod. 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 4. 6. 2014 
 
Zapisovatel: Zdeňka Daňková 
 
 
Ověřovatelé:             .............................................. dne ........................................... 
 

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


