
 

Zápis 

z 6. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, 

konaného dne 29.5.2019 od 17 hodin 

 

Přítomni: Jiří Přecechtěl, Pavel Jirsák, Jaroslava Večeřová, Andrea Vaňková, Jan Hnilička, 

Pavel Květák 

Omluven: Ladislav Škrabal 

 

Místo jednání: Obecní úřad Bělov č. p. 77 

 

Při zahájení bylo přítomno 6 členů zastupitelstva a jeden odborný host, paní xxx, stavební 

odbor Městského úřadu Otrokovice, jako pracovník pro vypracování Územní plán obce 

Bělov. Dále xxx – zájemce o provozování klubu na obecním areále. 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 17:00 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 Květáka a Jana Hniličku a zapisovatelem Marcelu 

Bílkovou, hospodářku obce.   

 

2) Schválení programu: 

 

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

úřední desce. Jednání se zúčastnilo 9 hostů. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje následující program zasedání.  

 

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2. Schválení programu 

3. Pronájem obecního areálu 

4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

5. Různé 

6. Diskuze 

Výsledek hlasování:  Pro 6,  Proti 0, Neúčast 1 

Usnesení č. 1/6/2019 bylo schváleno. 

 

 

 



3) Pronájem obecního areálu:  

Do výběrového řízení na místo provozování klubové činnosti od 1.6.2019 do 31.5.2020 na 

obecním areále se přihlásil pouze jediný zájemce xxx, který je zároveň přítomen jako host na 

zasedání. Zastupitelstvo podává návrh na provozování klubové činnosti v termínu od 1.6.2019 

v hodinách od 16-22 hodin. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje klubovou činnost xxx na obecním areále v termínu od 

1.6.2019 od 16-22 hodin. Smlouva podepsána na 1 rok. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Neúčast 1 

Usnesení č. 2/6/2019 bylo schváleno. 

 

4) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, kabelové vedení telekomunikačního 

zařízení EON. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení vědného břemene 

na vědomí. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Neúčast 1 

Usnesení č. 3/6/2019 bylo schváleno. 

 

5) Různé:  

Seznámení s výběrem poplatků v obci Bělov na rok 2019 

Doposud neuhradilo 6 poplatníků. Budeme posílat upozornění pro neplacení. 

Nákup počítače 

Prezentována cenová nabídka na nákup nového počítače. Důvodem je nefunkčnost stávajícího 

(10 let). 

Možnost provozování kina v areálu 

Registrace na UFD (unie filmových distributorů), možnost promítání v měsících 7-8, cena 

jedné projekce (OSA cca 150 Kč). Návrh na stanovení vstupného na osobu cca 25 – 30 Kč, 

děti vstup zdarma. Stanovení plánu povolených akcí. 

Kácení máje - 31.5. 2019 od 18 hodin. 

Spadené a rozbité zrcadlo u č.p. 71. Bude co nejdříve provedena náprava. 

Porucha obecního rozhlasu – Vývozek, U družstva 



 

Termín zhotovení územního plánu  

Paní xxx informovala o návrhu předanému architektovi p. xxx týkajícího se změny v textu – 

návrhová část – upřesnění důvodů k možnému přezkoumání řízení. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 29.5.2019 v 17:45 hodin. 

 

 

Zapisovatel: Marcela Bílková  

 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

 

Razítko obce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 12. 6. 2019 

 

Sejmuto dne: 26. 6. 2019 

 
Otisk 

razítka 


