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1/10/2019 

ZO schvaluje předložený a doplněný program zasedání v bodě č. 7., 13., 14. a 15.  Program byl 

schválen. 

 

2/10/2019 

ZO pověřuje starostu a místostarostu obce o zajištění přítomnosti 2 členů zastupitelstva obce Bělov 

při jednání stavebního odboru se zástupci Farma Bělov s.r.o.  

 

3/10/2019 

Zastupitelstvo obce Bělov souhlasí s prodloužením termínu projednání ÚP do června 2020. 

 

4/10/2019 

ZO bere na vědomí dopis na Teplárnu a.s. ve věci Struskoviště, pověřuje starostu a místostarostu                   

k jednání. Žádá o informaci na lednovém zasedání ZO. 

 

5/10/2019 

ZO schvaluje Rozpočet obce na rok 2020 na straně příjmů ve výši 4 606 000 Kč, na straně výdajů 
částku 3 886 000 Kč, přebytek 540 000 Kč.  
 

6/10/2019 

ZO bere na vědomí předložení Střednědobého návrhu rozpočtu na roky 2021-2013  na nejbližším 

zasedání zastupitelstva obce v lednu 2020. 

 

7/10/2019 

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění dopravy na rok 2020 Bělov – Otrokovice, linka č. 55. 

 

8/10/2019 

ZO schvaluje úpravu Rozpočet č. 4/2019 v navýšení o 668 500 Kč, úprava snížení o 406 000 Kč.  

 

9a/10/2019 

ZO schvaluje v předloženém znění Obecně závaznou vyhlášku obce Bělov č. 1/2019 o stanovení 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů    a 

nakládání se stavebním odpadem na území obce Bělov, účinné od 1.1.2020.  

 

9b/10/2019 

ZO schvaluje v předloženém znění Obecně závaznou vyhlášku obce Bělov č. 2/2019 o místním 

poplatku ze psů, účinné od 1.1.2020.  

 

10/10/2019 

ZO souhlasí s rozšířením vodovodního řádu a schvaluje, aby projektovou dokumentaci „rozšíření 

vodovodního řádu na obecních pozemcích k soukromé parcele č.14/2 v k. ú. Bělov“ hradila obec.  
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Obec objednává projektovou dokumentaci včetně inženýrské činnosti u p. Ing. Žáčka, podle nabídky 

z 15.10.2019. ZO pověřuje starostu zajištěním objednávky. 

 

11/10/2019 

ZO neuvažuje o prodeji pozemku ve vlastnictví obce vzhledem k probíhajícímu řízení realizace 

projektu Průtah obcí komunikace 3. třídy. 

 

12/10/2019 

ZO schvaluje Ceník služeb, úkonů a nájmů obecního úřadu Bělov, platný od 1.1.2020. Bude dořešen 

dodatkem smlouvy se současným nájemcem letní provoz areálu (klubová činnost). 

 

13/10/2019 

ZO bere informaci na vědomí, příspěvek projedná na nejbližším zasedání ZO v lednu 2020. 

 

 

 

Bělov 15.12.2019 

 

 

 

 

Jiří Přecechtěl                                                                Pavel Jirsák 

Starosta                                                                          Místostarosta obce 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 18. 12. 2019 

 

Bude sňato dne: 03. 01. 2020 

 


