Zápis
z 22. zasedání Zastupitelstva obce Bělov,
konaného dne 26. 6. 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 13 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. Schválení závěrečného účtu obce Bělov za rok 2016
5. Rozhodnutí o dalším postupu pořizování územního plánu obce Bělov
6. Zpráva statika - obecní areál
7. Záměr pronájmu obchodu za účelem provozování smíšeného zboží
8. Různé
9. Diskuze
10. Závěr
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/22/17 bylo schváleno.
Bod III. Kontrola usnesení
Bod IV. Schválení závěrečného účtu obce Bělov za rok 2016
Starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem obce včetně zprávy o výsledku hospodaření za rok 2016.
Návrh závěrečného účtu byl řádně zveřejněn. Připomínky k návrhu závěrečného účtu nebyly v rámci jeho
projednávání vzneseny.
Při přezkoumání hospodaření obce Bělov za rok 2016 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, byla přijata
nápravná opatření, které byly schváleny na 20. zasedání ZO a zaslány na KÚ Zlínského kraje.
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 31.12.2016. Účetní
závěrku tvoří účetní výkazy rozvaha, výkaz zisků a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích a přehled o
změnách vlastního kapitálu.
Podkladem pro schválení účetní závěrky je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bělov za rok
2016. 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 2016 vyplývá, že při přezkoumání hospodaření
byly zjištěny nedostatky, které byly napraveny. Dalším podkladem pro schválení účetní závěrky je inventarizační
zpráva k 31. 12. 2016, 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 2016 bez výhrad b) Zastupitelstvo obce
přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obce Bělov za rok
2016 – příloha ZÚ 2016.
c) Zastupitelstvo obce ukládá účetní obce provést nápravu chyb a nedostatků zjištěných na základě
přezkoumání hospodaření obce Bělov za rok 2016 a následně podat zprávu zastupitelstvu obce.
d) Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce bez výhrad
c) Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Bělov sestavenou ke dni 31.12.2016 a výsledek
hospodaření roku 2016 ve výši – 5 126 955,60 Kč (ovlivněno prodej plynovodu).
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/22/17 bylo schváleno.
Bod V. Rozhodnutí o dalším postupu územního plánu obce Bělov
Starosta seznámil s dopisem MěÚ Otrokovice ze dne 5.6.2017 oddělení rozvoje a územního plánování Návrhem
rozhodnutí o dalším postupu pořizování Územního plánu Bělov k projednání Zastupitelstvem obce Bělov.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělov v souladu s §6 odst.5 písm. f) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů projednalo návrh rozhodnutí o dalším
postupu pořizování územního plánu a stanovilo termín vydání Územního plánu Bělov do 30.6.2018.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/22/17 bylo schváleno.
Bod VI. Zpráva statika – obecní areál
Starosta předložil Zprávu statika o stavu areálu. Ze zprávy vyplývá, že konstrukce stropu nevyhovuje. Je
navrhováno zesílení stropní konstrukce. Objekt není vhodný ke komerčnímu využití. Po opravě bude využíván
jen pro obecní akce, případně pronajímán pro soukromé účely. Starosta obce zajistí cenovou kalkulaci materiálu
a samotná oprava – doplnění výztuže do stropu bude prováděna pouze svépomocí. O časovém harmonogramu
budou občané s předstihem informováni.
Bod VII. Záměr pronájmu obecní budovy č.p.25-obchod
Do konce lhůty k podání nabídek se žádný nový pronajímatel nepřihlásil. Obecní úřad předkládá studii
rekonstrukce vnitřních prostor budovy č.p.25, kdy prostory budou nově rozděleny na část pro prodejnu
smíšeného zboží a část pohostinství. Dle fin. prostředků a hlavně po získání stavebního povolení a souhlasu KB
jež má budovu v zástavě, bude zahájena rekonstrukce. Je snaha některých zastupitelů zachovat aspoň prodej
smíšeného zboží do doby rekonstrukce.
Bod VIII. – Různé
V červenci začne rekonstrukce komunikace Vývozek, plně financováno obecními prostředky. Žádáme občany,
aby neparkovali své vozy na obratišti ve Vývozku, ale používali nově zpevněnou plochu za obecním areálem.
Oprava kanalizace Pastýrni z důvodu jejího zanesení.
Provedení vyčištění příkopy u areálu Farmy Bělov.
Obecní úřad každému školou povinnému dítěti přes Obecní knihovnu věnuje dárkový poukaz na odběr knih ve
výši 200 kč/na jedno školou povinné dítě v knihkupectví Pavla Šlachtová v Otrokovicích.
Bod IX – Diskuse
-

Diskuse probíhala celé zasedání na téma stav areálu, provoz hospody, prodej a nalévání alkoholu v
obchodu, konkurence hospoda a obchod (p. Valentík, Mazel, Klvač).
Špatný stav komunikací Kopánky, od Chrástky se komunikace neopravují (p. Knedla)
Při minulé opravě (turbo) nikdo z obecního úřadu nehlídal způsob opravy, firma si dělala co chce
(p.Knedla)
Areál – odstranění nedokončené plochy-„hřiště“(p.Klvač)
V minulosti se mnoho občanů podílelo na práci na obecním areále a dnes zastupitelé, z nichž někteří
nepřeložili na obci ani cihlu chtějí obecní areál uzavřít – z pléna
Sečení trávy na obecním pozemku, který je sousedním s pozemkem p Klvače. (p.Klvač)
Údržba zatáčky, ořez stromu u p. Petříka – stromy (p. Klvač)
Na web stránkách chybí zápis č. 21 (p. Valentík) – zápis je k nahlédnutí na OÚ a dodatečně zveřejníme

-

Svozové poplatky – znovu přehodnotit jejich výši (p. Klvač)
Dotaz zda-li p .Knedla je ještě traktorista jezdící pro obec – (p. Freml)
Obec se stará o hnojiště – z pléna
Způsob uložení Biologicky rozložitelného odpadu – komunitní kompostárna – (p.Freml)
Návrh na rozdělení kontejnerů – odděleně větve a tráva z důvodu špatné manipulace –(p. Trenz)
Proč obec neuhradí z volných peněz část úvěru za plynofikaci – z pléna
Proč nejsou zveřejněny výdajové částky rozpočtu loňského roku, někteří zastupitelé ani neví co za kolik
obec buduje (p. Knedla)-viz. závěrečný účet za rok 2016 zveřejněn včetně všech jeho částí dne
20.5.2017

Bod X. – Závěr
Vzhledem k závažnosti některých diskusních příspěvků starosta obce vypracuje písemné odpovědi a tyto budou
zveřejněny na stránkách obce Bělov.
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19:15 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 3. 7. 2017
Zapisovatel: Zdeňka Daňková
Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

