
Zápis 

z 29. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, 

konaného dne 2. 10. 2014, od 18:00 hodin. 

 

Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Šťourač, Zdeňka Daňková, Milan Mazel, Jaroslava Večeřová 

Nepřítomni: Bedřich Zeman, Radek Kašík 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:10 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 M. Mazla a J. Šťourače, zapisovatelem Z. 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. Komplexní pozemkové úpravy v katastru obce Bělov 

4. Zřízení chráněného pracovního místa  

5. Rozpočtové opatření 

6. Záměr pronájmu nebytového prostoru-holičství 

7. Různé 

8. Diskuze 

9. Závěr 

 

Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/29/14 bylo schváleno. 

 

Bod III.  Komplexní pozemkové úpravy v katastru obce Bělov 

Starosta seznámil přítomné s písemnou žádostí obce k Pozemkovému úřadu ve Zlíně. 

Žádost obce je mimo jiných v důsledku zabezpečení bezproblémového přístupu 
k pozemkům vlastníků, části obce ochránit před přívalovými srážkami – Vývozek, Horní 
Pole. Případně provedení vodohospodářských opatření na potoku Široký proti rozlivu – 
suchý poldr, rybník či jeho úprava toku. Další významnou problémovou lokalitou je část 
u Moravy, kde se potkává katastr obce Bělov a Žlutavy, chybí přístupová komunikace 
respektive komunikace je umístěna na pozemcích pozemkového fondu. Dále je dosti 
nesmyslně historicky část RD v k.ú.Žlutava a část v k.ú.Bělov, kdy je problematická i 
údržba výše zmíněné komunikace či vývoz komunálního odpadu a jiné. 

Obecní úřad v dalším období plánuje výstavbu kanalizace a další drobné 
inženýrské stavby. Po nepříliš dobrých zkušenostech ze stavby plynofikace, kdy byly ze 



strany některých občanů zpochybňovány hranice zejména polních cest, obec Bělov 
spatřuje v Komplexních pozemkových úpravách možnost jak v budoucnu předcházet 
problémům. 

Katastr obce Bělov je dosti členitý, problémů v katastru je daleko více než je výše 
uvedeno. Obecní úřad i občané tudíž očekávají kladné stanovisko k žádosti .   

Dalším krokem k žádosti bude nutno podat žádosti občanů obce-vlastníky půdy, 
tyto osloví již nové zastupitelstvo obce. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti k Pozemkovému úřadu Zlín 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2/29/14 bylo schváleno. 

 

 

Bod IV.  Zřízení chráněného pracovního místa 

Starosta informoval občany, že byla uzavřena s ÚP Dohoda o zřízení chráněného pracovního 

místa a poskytnutí příspěvku. Chráněné místo bude obsazeno od 1. 10. 2014, doba obsazení 3 

roky osobou se ZP. Příspěvek od úřadu činí 80 000 Kč na pořízení DHM-víceúčelový 

malotraktor. Dále bude obec pobírat dotaci na částečnou úhrady mzdy a souvisejících odvodů.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělov bere na vědomí zřízení chráněného pracovního místa.  

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0  

Usnesení č. 3/29/14 bylo schváleno. 

 

 

Bod Va) – Rozpočtová opatření č. 4  

Starosta obce dává na vědomí zastupitelstvu obce v souvislosti se zřízením CHPM a dotací na 

volby se navyšují příjmové a výdajové položky 104.000,-kč a to úpravou rozpočtu v měsíci 

září.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělov bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 4.  

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0  

Usnesení č. 4/29/14 bylo schváleno. 

 

 

Bod Vb) – Rozpočtová opatření č. 5  

Starosta obce předkládá zastupitelstvu obce navýšení rozpočtu na straně příjmů o 51.000,-kč a 

úpravu rozpočtu na straně výdajů o 51.000,-kč v měsíci říjnu viz příloha rozpočtové opatření 

č.5.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje Rozpočtové opatření č. 5.  

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0  

Usnesení č. 5/29/14 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bod VI - Záměr pronájmu nebytových prostor - holičství 

Z důvodu, že se v požadovaném termínu nepřihlásil žádný zájemce na vyhlášený záměr - 

pronájem nebytových prostor k za účelem kadeřnictví, bude zveřejněn nový záměr pronájmu 

s prodlouženým datem k přijetí přihlášek. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělov vyhlašuje nový záměr pronájmu nemovitých věcí – místnosti 

holičství k provozování kadeřnictví formou výběrového řízení.  

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0  

Usnesení č. 6/29/14 bylo schváleno. 

 

Bod VII – Různé 
- Byl proveden dílčí audit hospodaření obce – bez pochybení 

- Kontrola archivu – budou provedena nápravná opatření, nový archivní řád 

- SFŽP - Rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu Realizace 

protipovodňových opatření v obci Bělov (digitální povodňový plán a pořízení 

lokálního výstražného a varovného systému).  Byly zahájeny práce, které budou 

probíhat zhruba do konce roku 2014.  

- Odkanalizování obce – I. etapa: žádost o územní rozhodnutí 

- Průtah obcí – dlouhodobý špatný stav 

- Inženýrské sítě Kopce – problémy s umístěním chodníku 

- Pozvánka na areál 4. 10. 2014 v 16 hod 

 

Bod VII – Diskuse 

- Využití spojů č. 55 – bude řešeno novým zastupitelstvem je předpoklad zrušení 

jednoho spoje a to ranního ve všední dny v termínu od 1.12. 

 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19:05 hod. 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Rozpočtové opatření č. 4 a č.5 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 6. 10. 2014 

 

Zapisovatel: Zdeňka Daňková 

 

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ........................................... 

 

          .............................................. dne ........................................... 

 

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

 

 



 

 

 

 

 


