
Zápis 

z 20. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, 

konaného dne 8. 3. 2017, od 18:00 hodin 
 

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

Nepřítomni: Jaroslava Večeřová, Zdeněk Nevařil 

  

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím Přecechtělem. Na zasedání 

byli přítomni 10 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 A. Daňka, 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. Kontrola usnesení  

4. Audit hospodaření obce-nápravná opatření 

5. Záměr nákupu pozemků 

6. Dodatky smluv 

7. Různé 
8. Závěr 

 

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/20/17 bylo schváleno. 

 

Bod III.  Kontrola usnesení 

 

Bod IV.  Audit hospodaření obce-nápravná opatření 

Audit hospodaření obce Bělov za rok 2016 neshledal závažné chyby a nedostatky v hospodaření obce. 

Viz.příloha nápravné opatření za rok 2016 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje Nápravná opatření viz.příloha č.1 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0  

Usnesení č. 2/20/17 bylo schváleno 

 

 

Bod V. Záměr nákupu pozemků 

Starosta obce informoval o záměru nákupu části pozemku parc.č.212/1 za účelem zpřístupnění pozemků v místní 

části Kopánky a dokončení části kanalizace. Pozemek parc.č.213/2 – 2/10 – ostatní komunikace za účelem 

scelení pozemku pod jednoho vlastníka tj.obec. Pozemek je jediná přístupová komunikace k RD. Dále pozemky 

v extravilánu obce v rámci pozemkových úprav. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělov bere na vědomí návrh záměru odkupu pozemků 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0  

Usnesení č. 3/20/17 bylo schváleno 

 

 



 

Bod VI. Dodatky smluv 
Starosta obce předložil dodatek smlouvy s OSA, Kupní smlouvu č.C01079C/17-celoroční se společností 

CEMEX, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.100317/25 na stavbu „Propojení 

kanalizačního sběrače – 1.etapa s veřejnou kanalizací v ulici Erbenova, darovací smlouva Jindřich Novák – dar 

na vydání publikace s názvem Mezi Kroměříží a Kvasicemi 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené smlouvy a ukládá starostovi s jejími podpisy. 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0  

Usnesení č. 4/20/17 bylo schváleno 

 

 

Bod XII – Různé 
- Žádost obce o dvě pracovní místa z VPP s termínem nástupu dle možností ihned 

- Požadavek na upřesnění v novém územním plánu na BIOKORIDORY 

 

Bod VIII – Diskuse 

 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19:05 hod. 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Nápravná opatření č. 1 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 10.3. 2017 

 

Zapisovatel: Zdeňka Daňková 

 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 


