
Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, 
konaného dne 17. 12. 2014, od 18:00 hodin. 

 
Přítomni: Jiří Přecechtěl, Milan Mazel, Zdeňka Daňková, Ladislav Škrabal, Martina 
Šimčíková  
Omluveni: Zdeněk Nevařil, Jaroslava Večeřová 
 
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 Z. Daňkovou a L. Škrabal, zapisovatelem Z. Daňkovou.   
 
Bod II. Schválení programu: 
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. Byly doplněny body – rozpočtové opatření 
č. 6,  Spisový a skartační řád, Složení povodňové komise, Dodatek ke smlouvě o zajištění 
dopravy. Bod Rozvoj obce Bělov v letech 2015 – 2015 bude přesunut na další zasedání.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje následující program zasedání.  
 
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
2) Schválení programu 
3) Kontrola usnesení 
4) Energie pod kontrolou-dodatek ke smlouvě 
5) VaK Kroměříž - žádost o finanční pomoc při rekonstrukci přerušovací komory 
6) Návrh Dohody o ukončení Rámcové smlouvy mezi obcí Bělov a městem Otrokovice 
7) Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje , o.p.s-žádost o finanční příspěvek 
8) Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění dopravy 
9) Rozpočet na rok 2015 
10) Rozpočtový výhled 2016-2017 
11) Rozpočtové opatření č. 6 
12) Zpráva inventurní komise 
13) Spisový a skartační řád 
14) Složení povodňové komise 
15) Různé 
16) Diskuze 
Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/3/14 bylo schváleno. 
 
Bod III.  Kontrola usnesení 
Kontrolní výbor provedl kontrolu usnesení z 1. a 2. zasedání. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru. 



Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/3/14 bylo schváleno. 
 
Bod IV.  Energie pod kontrolou – Dodatek ke Smlouvě o energetickém poradenství a 
správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního 
plynu 
Dodatkem se snižuje roční poplatek za správu odběrných míst na 3.900,-kč a doba trvání 
smlouvy do roku 2019 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje Dodatek ke smlouvě o energetickém poradenství 
Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3/3/14 bylo schváleno. 
 
Bod V.  Žádost VaK o finanční pomoc při rekonstrukci přerušovací komory 
Starosta informoval o stavu přerušovací komory veřejného vodovodu umístěné v Chrástce, 
která je po částečné opravě (nové oplocení, kompletní vyčištění). Po osobní kontrole společně 
s panem Sedlářem z VaK Kroměříž byla konstatována nutnost rekonstrukce tj.změna způsobu 
regulace tlaku ve vodovodu ze součastného nevyhovujícího „volná hladina“ na moderní 
regulační ventil usazený na hlavní vodovodní řad. Tato rekonstrukce je předběžně 
odahadována na cca 70.000,-kč. 
Starosta obce předloží dopis k rukám ředitele VaK Kroměříž o finanční spoluúčast na výše 
uvedené rekonstrukci. Obec je současným vlastníkem, ale nemá z vlastnictví žádných výhod 
tudíž je ze strany obce jakožto řádného hospodáře logická snaha získání finanční spoluúčasti 
na rekonstrukci z VaK Kroměříž a nadále snahou prodej vodovodu.  
 
Bod VI.  Návrh Dohody o ukončení Rámcové smlouvy o podmínkách poskytování 
příspěvku na poskytování sociální služby občanům v zařízení Senior Otrokovice (mezi obcí 
Bělovem a Otrokovicemi)Ze dne 29.9.2008 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov souhlasí s ukončením Rámcové smlouvy o podmínkách poskytování příspěvku na 
poskytování sociální služby občanům v zařízení Senior Otrokovice. 
Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 4/3/14 bylo schváleno. 
 
Bod VII.  Centrum pro zdravotně postižené ZK,  o.p.s. – žádost o finanční příspěvek 
Zastupiitelstvo nesouhlasí s udělením příspěvku 
 
Bod VIII. Dodatek č. 1 ke smlouvě z roku 2013 
Od 1. 12. 2014 jezdí spoj č. 55  - 2 x denně ve všední dny a 3x denně o víkendech a svátcích. 
Dodatek je platný od 1. 12. 2014 do 31. 12. 2015. 
Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje Dodatek  č.1 
Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 5/3/14 bylo schváleno. 
 

Bod IX. Schválení rozpočtu  
Starosta obce předložil návrh rozpočtu obce Bělov na rok 2015, který je přebytkový. Oproti 
návrhu byly předloženy úpravy – viz schválený rozpočet.  
Komentář k významným výdajovým položkám rozpočtu: 
Silnice – Výdaje určeny na opravu místních komunikací, údržbu 
Dopravní obslužnost – příspěvek na provoz autobusové linky 55B 



Rozhlas a televize – výdaje určeny na opravu obecního rozhlasu 
Požární ochrana – výdaje částečně určeny na opravu hasičské zbrojnice  
Dětské hřiště – v případě získání dotace 
Návrh usnesení: 
a)Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje rozpočet na rok 2015 s úpravami viz příloha Rozpočet 
roku 2015. 
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 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 6/3/14 bylo schváleno. 
 
 
 
Bod X. Schválení rozpočtového výhledu obce  
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh rozpočtového výhledu obce na období 2016 - 2017. 
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 plynofikaci bude splacen v březnu roku 2026. V příjmové části roku 2016 je zahrnuta 
částka z prodeje plynovodu ve výši 730.000,-  Kč. K tomuto návrhu nebyly podány žádné 
připomínky. 
Návrh usnesení: 



Zastupitelstvo obce Bělov bere na vědomí rozpočtový výhled na období 2016 - 2017 (příloha 
č.3) 
 Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 7/3/14 bylo schváleno. 
 
Bod XI – Rozpočtová opatření č. 6 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje Rozpočtové opatření č. 6.  
Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 8/3/14 bylo schváleno.  
 
Bod XII – Zpráva inventarizační komise  
M. Šimčíková seznámila zastupitele a občany s průběhem fyzické inventarizace - majetku. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov bere na vědomí zprávu inventarizační komise – fyzické inventury. 
Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 9/3/14 bylo schváleno. 
 
Bod XIII – Spisový a skartační řád 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje Spisový a skartační řád předložený hospodářkou obce. 
Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 10/3/14 bylo schváleno.  
 
Bod XIV – Složení povodňové komise 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělov bere na vědomí složení Povodňové komise (předseda J. 
Přecechtěl, místopředseda K. Švec, tajemník M. Šimčíková, členové J. Hrabina, Ladislav 
Škrabal).  
Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 11/3/14 bylo schváleno.  
 
Bod X – Různé 
Zájem občanů o rozvoj obce – plány, vize (bude řešeno na dalším zasedání). 
 
Bod XI – Diskuse 
Diskuse probíhala po celou dobu zasedání.  
 
 
 
 
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19:15 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Rozpočet 2015 
3) RV 2016 - 2017 
4) Rozpočtové opatření č. 6 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 19. 12. 2014 
 
Zapisovatel: Zdeňka Daňková 
 
Ověřovatelé:             .............................................. dne ........................................... 
 

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


