
Zápis 
z 28. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, 

konaného dne 18. 8. 2014, od 18:00 hodin. 
 
Přítomni: Jiří Přecechtěl, Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Radek Kašík, Milan Mazel, 
Josef Štourač  
Omluveni: Jaroslava Večeřová 
 
Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím 
Přecechtělem. Na zasedání přítomno 4 občané. 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 Kašík Radek a Josefa Štourače a zapisovatelem Zdeňku 
Daňkovou.   
 
Bod II. Schválení programu: 
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje následující program zasedání.  

 
 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2) Schválení programu 
3) Schválení dodavatele bezdrátového rozhlasu 
4) Výběr dodavatele digitální povodňový plán obce 
5) Záměr pronájmu nebytového prostoru 
6) Nákup pozemků  
7) Různé 
8) Diskuze 
9) Závěr 
 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/28/14 bylo schváleno. 
 
Bod III – Schválení dodavatele bezdrátového rozhlasu  
Starosta seznámil zastupitelstvo s protokolem z jednání hodnotící komise „Realizace 
protipovodňových opatření v obci Bělov“. Hodnotící komise vyhodnotila jako nejvhodnější 
nabídku firmu TEWIKO systems s.r.o. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou nejvhodnější nabídku na dodavatele realizace 
bezdrátového rozhlasu v obci Bělov a pověřuje starostu obce s uzavřením smlouvy na plnění 
zakázky. 
Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/28/14 bylo schváleno. 
 



 
 
Bod IV Výběr dodavatele digitální povodňový plán obce Bělov 
Vzhledem k předpokladu čerpání dotace z Operačního programu životního prostředí je nutné 
splnit podmínky poskytovatele dotace. Těmito podmínkami se rozumí naplnění databáze 
Povodňového informačního systému (POVIS), využití dat s této databáze pro jednotlivé části 
plánu a zpracování digitálního povodňového plánu dle Metodiky Ministerstva životního 
prostředí pro tvorbu digitálních povodňových plánů, MŽP 2009. 
Výběrové řízení zpracovatele digitálního povodňového plánu zde se nejedná o zadávací řízení 
dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Uvedená zakázka je do výše 200.000,-kč. 
 
Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje dodavatele na zpracování digitálního povodňového 
plánu obce Bělov firmu Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se sídlem Nábřežní 4, 150 
56 Praha 5 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3/28/14 bylo schváleno 
 
Bod V – Záměr pronájmu nebytového prostoru 
a)Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor – holičství – formou 
výběrového řízení. 
b) Zastupitelstvo si vyhrazuje právo schválení celého textu smlouvy o nájmu nebytových 
prostor před jejím uzavřením. 
Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 4/28/14 bylo schváleno. 
 
 
Bod VI – Nákup pozemků 
Zastupitelstvo obce Bělov pověřuje starostu obce s jednáním o nákup pozemků v areálu 
bývalého ZD Kvasicko přednostně pro plánovaný chodník a inženýrské sítě směrem Kopce. 
 
 
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18:30 hod. 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 24. 8. 2014 
 
Zapisovatel: Zdeňka Daňková 
 
 
Ověřovatelé:             .............................................. dne ........................................... 
 

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


