
Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, 

konaného dne 10. 6. 2015, od 18:00 hodin 
 

Přítomni: Jiří Přecechtěl, Ladislav Škrabal, Zdeňka Daňková, Alois Daněk, Martina Šimčíková, Jaroslava 

Večeřová, Zdeněk Nevařil 

 

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. Šimčíkovou a Z. Nevařila, zapisovatelem Z. Daňkovou.   

 

Bod II.  Osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva obce 

Dne 1. 6. 2015 zanikl mandát zastupitele obce Milana Mazla, mandát zanikl dnem, kdy starosta obdržel 

písemnou rezignaci na jeho mandát. Rezignaci nelze vzít zpět. Na uvolněné místo nastupuje náhradník z 

kandidátní listiny téže volební strany v pořadí podle zákona č. 491/2001 Sb. § 45 odst. 5, a to dnem následujícím 

po dni, kdy došlo k zániku mandátu (2. 6. 2015). Takto nastoupenému členu zastupitelstva obce předalo 

zastupitelstvo obce do 15 dnů poté, co se mandát uprázdnil, osvědčení o tom, že se stal členem zastupitelstva 

obce a kterým dnem se jím stal. Dle výsledků z voleb je dalším náhradníkem Hana Přecechtělová, která se 

vzdává mandátu náhradníka a člena zastupitelstva. Dalším náhradníkem je Alois Daněk. 

 

Bod III. Složení slibu člena zastupitelstva 

Starosta v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval člena zastupitelstva Aloise Daňka ke složení slibu. Před 

složením slibu byl upozorněn, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik 

mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném 

znění). 

 

Složení slibu proběhlo tak, že starosta přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost 

České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a 

jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke 

složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2). Člen zastupitelstva 

Alois Daněk neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 

Bod IV. Schválení programu 

Doplnění bodu Schválení Závěrečného účtu SO pro rozvoj Baťova kanálu za rok 2014, do různého  - spolupodíl 

obce na opravě regulační vodovodní nádrže Chrástka společně s VaK KM. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje následující program zasedání.  

 

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2. Osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva obce 

3. Složení slibu nového člena zastupitelstva 

4. Schválení programu 

5. Kontrola usnesení 

6. Stanovení odměny za výkon člena zastupitelstva, volba člena kontrolního výboru 

7. Závěrečný účet obce Bělov za rok 2014, účetní závěrka k 31. 12. 2014 

8. Rozpočtové opatření č. 2 

9. Závěrečný účet Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě za rok 2014 

10. Různé 

11. Diskuze 

12. Závěr 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/6/15 bylo schváleno. 



Bod V.  Kontrola usnesení 

M. Šimčíková dala na vědomí stav plnění usnesení. 

 

Bod VI – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

Starosta navrhl, aby neuvolněnému členu zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 

37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna 

ve výši 460 Kč, a to ode dne ode dne přijetí tohoto usnesení (stejně jako ostatním členům). Starosta navrhl zvolit 

členem kontrolního výboru místo Milana Mazla Aloise Daňka. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční odměnu za 

výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce takto:  

člen zastupitelstva bez dalších funkcí Alois Daněk ve výši 460 Kč. 

Výsledek hlasování: Pro7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2/6/15 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělov odvolává člena kontrolního výboru Milana Mazla a volí Aloise Daňka. 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3/6/15 bylo schváleno. 

 

Bod VII.  Schválení závěrečného účtu a závěrky obce Bělov za rok 2014 

Starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem obce včetně zprávy o výsledku hospodaření za rok 2014. 

Návrh závěrečného účtu obce Bělov za rok 2014 byl řádně zveřejněn. Připomínky k návrhu závěrečného účtu 

nebyly v rámci jeho projednávání vzneseny.  

Při přezkoumání hospodaření obce Bělov za rok 2014 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost 

nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 pod písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb., nebyla zjištěna rizika. Byly 

odstraněny chyby a nedostatky z předchozích let. 

ZO projednalo závěrečný účet bez výhrad.  

 

V návaznosti na povinnost schvalovat účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni, zakotvené v zákoně č. 

128/2000 Sb., o obcích, je Zastupitelstvu obce Bělov předložena účetní závěrka sestavená k 31.12.2014. Účetní 

závěrku tvoří účetní výkazy rozvaha, výkaz zisků a ztráty, příloha, výkaz Fin 2-12.  

Podkladem pro schválení účetní závěrky je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bělov za rok 

2014. Předmětem přezkoumání hospodaření bylo i účetnictví vedené obcí, které se ověřuje z hlediska dodržování 

povinností stanovených zákonem o účetnictví, tedy zjišťuje se zejména, zda účetní závěrka poskytuje věrný a 

poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce a zda je účetnictví úplné, průkazné a správné. Ze 

Závěrečné zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 vyplývá, že při přezkoumání hospodaření 

nebyly zjištěny nedostatky spočívající v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví a lze tedy 

konstatovat, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce 

Bělov. Dalším podkladem pro schválení účetní závěrky je inventarizační zpráva k 31. 12. 2014, která dokladuje 

provedení inventarizace majetku a závazků a tudíž předpoklad, že účetnictví je průkazné. 

 

Návrh usnesení: 

a)Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Bělov za rok 2014, bez výhrad,  

b) Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce,  

c) Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Bělov sestavenou ke dni 31.12.2014 a výsledek 

hospodaření roku 2014 ve výši 291 146,70 Kč. 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4/6/15 bylo schváleno. 

 

Bod VIII.  Rozpočtové opatření č. 2/2015 
Provedena změna – rozpočtové opatření č. 2 na straně příjmů navýšení o 1 000,-, strana výdajů navýšena o 

1 000,-, viz. Příloha rozpočtového opatření č. 2/2015 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2015.  

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0  

Usnesení č. 5/6/15 bylo schváleno. 

 



Bod IX. Závěrečný účet Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě za rok 

2014 

Byl zveřejněn Návrh Závěrečného účtu a Zpráva o hospodaření DSO za rok 2014 - DSO Sdružení obcí pro 

rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě. Výsledek Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za 

rok 2014: byly zjištěny chyby a nedostatky – porušení rozpočtové kázně a vznik správního deliktu. Dle zákonu č. 

250/2000 Sb. 39, odst. 6 a 7. byl Návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání zveřejněn v 

členských obcích 15 dní před jeho projednáním v orgánu svazku obcí. Po schválení v orgánu svazku obcí se 

předkládá zastupitelstvům členských obcí - na jednání Valného shromáždění DSO dne 1. 6. 2015 byl 

jednomyslně odsouhlasen Závěrečný účet Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě 

za rok 2014. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na 

řece Moravě za rok 2014. 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6/6/15 bylo schváleno. 

 
Bod X – Různé 
- Obec je vlastníkem vodovodu, veškeré opravy nad 40.000,-kč hradí obec. Obec se bude spolupodílet s VaK 

Kroměříž na opravě regulační vodovodní nádrže Chrástka – podíl cca 38 500 Kč bez DPH Kč na pořízení 

redukčního ventilu (50 000 Kč zahrnuto v rozpočtu). Oprava celkem  85 000 Kč bez DPH. 

- V sobotu 20. 6. 2015 proběhne tradiční Moraviaman Triatlon. Proto od 7.00 do 23.59 hod. bude omezena 

automobilová doprava na komunikacích Bělov - Otrokovice a Bělov - Kvasice. Pořadatelé budou pouštět 

pouze místní občany (stačí ukázat řidičský nebo občanský průkaz). Přesto omezte cestování v těchto 

směrech na nezbytně nutnou potřebu. 

- Z důvodu povinnosti obcí řešit biologický rozložitelný odpad byla předložena žádost na  poskytnutí dotace 

SFŽP. Dotace byla schválena a použita na zřízení komunitní kompostárny (ve směru na Kvasice) a 

Komunální techniky (traktor, kontejnery, štěpkovač atd) ve výši 3 500 000 Kč. Z toho činí podíl dotace 90 

%, obce 10 %. Vzhledem k výši veřejné zakázky, bude realizována výzva a výběrové řízení (oslovení min 5 

firem). Administrace musí být ukončena nejpozději do konce roku 2015. 

- Žádost Domova pro seniory Napajedla o finanční příspěvek 10 000 Kč. Z důvodu velkých výdajů obce, 

příspěvek v roce 2015 nebude poskytnut.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělov bere na vědomí žádosti DS Napajedla.  

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0  

Usnesení č. 7/6/15 bylo schváleno. 

 

 

Bod XI – Diskuse 

- Nefunguje rozhlas na Kopánkách – bude dokončeno co nejdříve 

- Kanalizace Kopánky 

- RD Galas 

- Žádost o snížení či prominutí poplatků za likvidaci komunálních odpadů 

 

 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19:20 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina – hosté, zastupitelé 

2) Listina prokazující složení slibu - osvědčení 

3) Závěrečný účet obce 2014 vč. příloh 

4) Závěrečný účet DSO 2014 vč. příloh 

5) Rozpočtové opatření č. 2 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 15. 6. 2015 

 

Zapisovatel: Zdeňka Daňková 

 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 


