
Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, 

konaného dne 10. 2. 2015, 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 M. Mazla a L. Škrabala, zapisovatelem Z. Daňkovou.   

 

Bod II. Schválení programu: 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. Byl doplněn bod – Smlouva o poskytnutí služeb na 

internetovém serveru. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje následující program zasedání.  

 

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2) Schválení programu 

3) Kontrola usnesení 

4) Most 36740 – 1  smlouva pro stavební řízení 

5) Program rozvoje obce Bělov 2014 – 2034 

6) Návrh zadání nového územního plánu obce 

7) Smlouva o poskytnutí služeb na internetovém serveru 

8) Záměr obce o odkup části kanalizace od VaK Kroměříž a dalších pozemků 

9) Informace o dotaci 

10) Žádost o poskytnutí finančního dari 

11) Různé 

12) Diskuze 

Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/4/15 bylo schváleno. 

 

Bod III.  Kontrola usnesení 

Kontrolní výbor provedl kontrolu usnesení z 3. zasedání. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělov bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru. 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2/4/15 bylo schváleno. 

 

Bod IV.  Most 36740 – 1  smlouva pro stavební řízení 

- V roce 2016 bude rekonstrukce mostu přes potok Široký (6 -9/2015) směr Žlutava, výluka bude 2 

měsíce 

- Je vypracována PD 

- V době výluky - cesta bude pouze pro pěší 

- S ŘSZK je Smlouva o právu provést stavbu 

 

Bod V.  Program rozvoje obce Bělov 2014 - 2018 

Starosta informoval o výhledových plánech obce na období 2014 -2018. Program je zveřejněn na stránkách obce. 

Program je zpracovaný v návaznosti na finanční možnosti obce, spolupráci s okolními obcemi, územní plán. 

Strategické plány jsou novým typem programových dokumentů regionů, měst a obcí. Jedná se o komplexní 

programový dokument, který formuluje strategii rozvoje celé komunity, jejího fungování i rozvoje celého území. 

Strategický plán rozvoje obce definuje cíle obce a konkrétní rozvojové projekty. Umožňuje lépe plánovat a 

hospodařit s finančními prostředky, včetně usnadnění přístupu k čerpání prostředků z EU. Strategický plán 



rozvoje obce také podporuje komunikaci s veřejností a podnikateli. Bělov se bude soustředit na zajištění vody, 

kanalizace, komunikací a služeb pro občany. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje Program rozvoje obce 2014 – 2034. 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3/4/15 bylo schváleno. 

 

Bod VI.  Návrh zadání nového územního plánu obce Bělov 

ÚP zveřejněn na úřední desce od 10. 2. 2015 – 12. 3. 2015. Po celou dobu lze uplatnit námitky, připomínky občanů 

na pořizovatele – MÚ Otrokovice. Hlavní požadavky – kanalizace, ochrana záplavových oblastí, sesuv území atd. 

V rámci tvorby nového územního plánu budou realizovány i Komplexní pozemkové úpravy. 

 

Bod VII.  Smlouva o poskytnutí služeb na internetovém serveru www.fiedler-magr.cz 

Smlouva je součástí dotace na bezdrátový rozhlas a pořízení digitálního povodňového plánu 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje smlouvu č.:SD110761  

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4/4/15 bylo schváleno. 

 

Bod VIII.  Záměr obce o odkup části kanalizace od VaK Kroměříž a dalších pozemků 

Bude znalecký posudek. Vyhlásit Záměr obce je požadavek VaK Kroměříž, ačkoliv se nejedná o zákonné nařízení. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje záměr obce o odkupu části kanalizace 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5/4/15 bylo schváleno. 

 

Bod IX. Informace o dotacích 

-ZK – max 40 % na komunikace, 80 m komunikace by stálo cca 1 000 000 Kč dle rozpočtu, tj. 600 000 Kč 

z prostředků obce. 

-SFŽP – výzva na likvidaci bioodpadu (povinnost obce od roku 2015), až 90 %. Projekt zaměřený na svoz a 

likvidace Biologicky rozložitelného odpadu. 

Starosta oslovil firmu, aby hledala možnosti pro obce do 500 obyvatel. 

 

Bod X.  Žádost o poskytnutí finančního daru – Myslivecké sdružení Kvasice 

 

Myslivecké sdružení Kvasice požádalo o poskytnutí sponzorského daru na Myslivecký ples . 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1 000,- Kč. 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5/5/15 bylo schváleno. 

 

 

Bod XI. – Různé 

- Popelnice stejné jako v roce 2014 

- Smlouva s teplárnou  

- Průjezd po komunikaci III.třídy 

 

Bod XII. – Diskuse 

Diskuse probíhala po celou dobu zasedání.  

 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19:10 hod. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

 

 

 



Zápis byl vyhotoven dne: 16. 2. 2015 

 

Zapisovatel: Zdeňka Daňková 

 

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

 

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

 

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

 


