
 

Zápis 

z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, 

konaného dne 24.04.2019 od 18:00 

 

Přítomni: Jiří Přecechtěl, Pavel Jirsák, Jaroslava Večeřová, Ladislav Škrabal, Andrea 

Vaňková, Jan Hnilička, Pavel Květák 

 

Místo jednání: Obecní úřad Bělov č. p. 77 

Při zahájení bylo přítomno 7 členů zastupitelstva a veřejní občané. 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva: 

Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím 

Přecechtělem. Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace 

byla na úřední desce Obecního úřadu Bělov podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 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. (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

 

1) Určení ověřovatelů a zapisovatele: 

Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Jirsáka a Ladislava Škrabala a zapisovatelem Ing. 

Andreu Vaňkovou.   

 

2) Schválení programu: 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na 

úřední desce. Jednání se zúčastnilo 14 hostů. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje následující program zasedání.  

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2. Schválení programu 

3. Sociální bydlení - zastavení projektu 

4. Žádost o příspěvek na rok 2019 – včelaři, DS Napajedla, ZO ČSOP 

5. Darovací smlouva Moravostav Brno, TOT Otrokovice 

6. Záměr pronájmu obecního areálu 

7. Záměr pronájmu obecní obchod 

8. Rozpočtové opatření č.2/2019 

9. Volby Evropského parlamentu-výlepové plochy 

10. Dopravní obslužnost – výše příspěvku na rok 2019 

11. Smlouva OSA 

12. Smlouva o podmínkách a právu provést stavbu 

13. Různé 

14. Diskuze 

Program doplněn bodem o Smlouvě o podmínkách a právu provést stavbu „Odkanalizování 

obce Bělov 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/5/2019 bylo schváleno. 



 

3) Sociální bydlení - zastavení projektu: 

Tímto bodem byla zúčastněná veřejnost informována o skutečném stavu projektu „Sociální 

bydlení Bělov“, a to tak, že projekt je zastaven.  

Žádost o dotaci byla stažena ke dni 18.02.2019. Probíhá diskuze mezi občany a zastupiteli.  

Bez usnesení 

 

4) Žádost o příspěvek na rok 2019 – včelaři, DS Napajedla, ZO ČSOP: 

Na základě informací ohledně výše částek, které byly vyplaceny v roce 2018 je navrženo 

následující: 

Navrženo: 

5 000,- Kč Český svaz včelařů Kvasice  

15 000,- Kč Domov pro seniory Napajedla – navrženo více variant:  

Ladislav Škrabal částku 15 000,- Kč, pro 1, proti 6 Večeřová, Vaňková, Hnilička, Přecechtěl, 

Květák, Jirsák  

Andrea Vaňková částku 12 000 Kč,- pro 5 Vaňková, Přecechtěl, Jirsák, Hnilička , Květák, 

proti 2 Večeřová, Škrabal  

Jaroslava Večeřová částku 5 000,- Kč. Pro 1 Večeřová,. Proti 6 

1 000,- Kč ZS Buchlovice  

Centrum zdravotně postižených Zlínského kraje  - v roce 2018 obec nepřispívala. Zachová 

stejný postoj i pro rok 2019. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Bělov na základě žádosti Českého svazu včelařů Kvasice            

schvaluje 5 000,- Kč 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0 

Usnesení č. 2/5/2019 bylo schváleno 

Zastupitelstvo obce Bělov na základě žádosti od Domova pro seniory Napajedla schvaluje 

příspěvek 12 000 Kč,- Kč 

Výsledek hlasování: pro 5 (Andrea Vaňková, Pavel Jirsák, Pavel Květák, Jan Hnilička, 

Jiří Přecechtěl, proti 2 (Jaroslava Večeřová, Ladislav Škrabal), zdrželi se 0 

Usnesení č. 3/5/2019 bylo schváleno 

Zastupitelstvo obce Bělov na základě žádosti od ZS Buchlovice schvaluje příspěvek 1 000,- 

Kč 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 1 Jaroslava Večeřová), zdrželi se 0 

Usnesení č. 4/5/2019 bylo schváleno 

 

Zastupitelstvo obce Bělov na základě žádosti od Centra zdravotně postižených Zlínského 

kraje neschvaluje příspěvek na rok 2019. 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0 

Usnesení č. 5/5/2019 bylo schváleno 

 

 



5) Darovací smlouva Moravostav Brno, TOT Otrokovice: 

Starosta informuje veřejnost o poskytnutí darů na zakoupení 2 nádrží (1 ks na kolech, 1 ks 

bude bez podvozku) na vodu od ZD Kvasicko. Na zakoupení nádrží starosta sehnal peněžní 

prostředky formou darů od firmy Moravostav Brno  a TOT Otrokovice . 

Bez usnesení 

 

6)  Záměr pronájmu obecního areálu: 

Na dataprojektoru zobrazeny podmínky pronájmu obecního areálu pro klubovou činnost. 

Zastupitelstvo plánuje pronájem od 1.6.2019 

 

Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje záměr pronájmu budovy obecního obchodu 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0 

Usnesení č. 6/5/2019 bylo schváleno 

 

7) Záměr pronájmu obecního obchodu:  

Na dataprojektoru zobrazeny podmínky pronájmu obecního obchodu. 

Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje záměr pronájmu budovy obecního obchodu. 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0 

Usnesení č. 7/5/2019 bylo schváleno 

 

8) Rozpočtové opatření č.2/2019: 

Uvedeno veřejně, viz tabulka na dataprojektoru. Bude ještě upraveno o schválené příspěvky    

a dary odsouhlasené na 5. zastupitelstvu (viz. výše). 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje rozpočtové opatření č.2 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0  

Usnesení č. 8/5/2019 bylo schváleno. 

 

9) Volby Evropského parlamentu-výlepové plochy: 

Ustanovená částka za výlep v obci 100 Kč, dále informace o hledání zájemců do komise pro 

obec Bělov.  

Bez usnesení 

 

10) Dopravní obslužnost – výše příspěvku na rok 2019: 

V dopisu od Zlínského kraje odboru dopravy a silničního hospodářství nám bylo sděleno, že 

v návaznosti na smlouvu č. 0/0004/2010/DOP je náš finanční příspěvek pro dopravní 

obslužnost naší obce pro rok 2019 stanoven na částku 31600 Kč. 

Bez usnesení 

 

11) Smlouva OSA: VP_2019_30936: 

Výše příspěvku na základě smlouvy číslo VP_2019_30936 je stanovena pro rok 2019 na 

částku 2179 Kč. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje smlouvu z OSA. 

Výsledek hlasování: pro 7 Proti 0  

Usnesení č. 9/5/2019 bylo schváleno. 

 



12) Smlouva o podmínkách a právu provést stavbu: 

Starosta obce seznamuje zastupitele a přítomné se smlouvou o podmínkách a právu provést 

stavbu č. SML/0253/19 – Odkanalizování obce Bělov mezi smluvními stranami Zlínský kraj a 

ŘSZK na jedné straně a obcí Bělov na straně druhé. 

Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje smlouvu o podmínkách a právu provést stavbu č. 

SML/0253/19 

Výsledek hlasování: pro 7 Proti 0  

Usnesení č. 10/5/2019 bylo schváleno. 

 

13 Různé: 

Starosta a místostarosta informují občany o nejbližších akcích konaných v obci 

26.4. 2019 sběr železa a velkoobjemový kontejner  

29.4.2019 – od 15.hod na obecním areále – poslední zasedání k pozemkovým úpravám, poté 

následuje zápis nových pozemků do katastru  

30.4.2019 – stavění obecní májky  

11.5.2019 – 1.kolo okrskových závodů hasičů  

22.6.2019 – triatlon  

 

1) Prezenční listina – hosté, zastupitelé 

2) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 

 

Veřejná schůze ukončena 19.20 hod . 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 30.4.2019 

 

Zapisovatel: Andrea Vaňková  

 

Ověřovatelé: 

 

Ladislav Škrabal  dne ........................................... 

 

Pavel Jirsák 

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

 

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

 

 

Razítko obce: 

 


