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1/12/2020 

Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje předložený a doplněný program zasedání v bodě č. 14, 15, 16, 17. 

Program byl schválen. 

 

2/12/2020 

Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje  

a) jako příslušný správní orgán na základě ust. § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití ust. § 43 odst. 

4 stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až 174 správního řádu a podle ust. § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 

500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 

územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů vydání Územní plán Bělov formou opatření obecné 

povahy, včetně všech jeho příloh v předloženém znění, 

a to po ověření, že předložený návrh Územního plánu Bělov není v rozporu s Politikou územního rozvoje 

České republiky ve znění Aktualizace č.1, 2 a 3 se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje a po vydání 

Aktualizace č.2, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Zlínského kraje. 

b) v souladu s ust. § 172 odst. 5 správního řádu rozhodnutí o námitkách proti návrhu opatření obecné povahy, 

kterým se vydává Územní plán Bělov, jak je uvedeno v příloze č.6 předloženého opatření obecné povahy, 

kterým se vydává Územní plán Bělov. 

 

3/12/2020 

Zastupitelstvo obce podnět na pořízení změny územního plánu ze strany pana Belašky zamítá. 

 

4/12/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje seznam priorit realizace prvků plánu společných zařízení v rámci KoPÚ Bělov 

dle přiloženého zápisu z jednání sboru ke KoPÚ ze dne 11.2.2019 

 

5/12/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci pro občany Bělova (chovatele včel) ve výši 22 000 Kč tj. 500 Kč na jedno 

včelstvo. 

 

6/12/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje minimální věk setkávání na Besedu s důchodci na 65 let. 

 

7/12/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje výši stočného pro rok 2020 ve výši 500 Kč/osobu a 800 Kč na objekt (chataři). 

 

8/12/2020 

Zastupitelstvo obce nemá zájem prodat panu Belaškovi pozemek p.č. 950 

 

 

9/12/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční podporu 3 000 Kč pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín. 

 

10/12/2020 

Zastupitelstvo obce neschvaluje snížení poplatků za svoz komunálního odpadu paní Věře Šůstkové 
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11/12/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku ZO ČSOP Buchlovice ve výši 1 000 Kč. 

 

12/12/2020 

Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou poskytovatele služeb pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Schvaluje podpis smlouvy se společností GOV Consult s.r.o. od 1.7.2020. 

 

13/12/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.1/2020 

 

14/12/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí částky 1000 Kč panu Ševčíkovi za pronájem obecního areálu v měsíci 

březen a duben 2020. 

 

15/12/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor – obecní areál od 1.6.2020 do 31.5.2021. 

 

16/12/2020 

Zastupitelstvo obce souhlasí s přistoupením obce Bělov jako účastníka řízení ke komplexním pozemkovým 

úpravám v katastru obce Nová Dědina. 

 

17/12/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci odpočívky dle nabídky pana Lukáše Daňka ve výši   34 725 Kč + DPH. 

 

Bělov 11.05.2020 

 

 

Jiří Přecechtěl                                                                Pavel Jirsák 

Starosta                                                                          Místostarosta obce 

 

 

Vyvěšeno dne: 11.05.2020 

 

Bude sňato dne: 27.05.2020 


