Zápis
z 21. zasedání Zastupitelstva obce Bělov,
konaného dne 14. 4. 2021 od 17. hodin na OÚ Bělov
Přítomni: Jiří Přecechtěl, Pavel Jirsák, Andrea Vaňková, Jan Hnilička, Pavel Květák
Omluven: Ladislav Škrabal, od bodu č. 4 přítomna Jaroslava Večeřová
Místo jednání: Obecní úřad Bělov č. p. 77
Promítání projednávaných písemností na dataprojektoru k programu zajišťuje Pavel Květák.
Při zahájení bylo přítomno 5 zastupitelstva a 6 občanů.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 17:00 hodin starostou obce Jiřím
Přecechtělem. Starosta obce 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
Starosta obce určil ověřovateli zápisu Pavla Květáka a Jana Hniličku a zapisovatelem Andreu
Vaňkovou.
2) Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce.
1. Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
2. Schválení programu zasedání
3. Kontrola usnesení 20. Zasedání ZO Bělov
4. Závěrečný účet roku 2020
5. Rozpočtové opatření č.1
6. Smlouva o zřízení věcného břemene „Kabel NN Bělaška“
7. Pachtovní smlouvy ZD Kvasicko v k. ú. Bělov a k. ú. Kvasice
8. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy s TOT Otrokovice, a. s.
9. Žádosti spolku – včelaři o dotaci na činnost v roce 2021
10. Žádost Linky bezpečí, z. s.
11. Záměr prodeje pozemku parc.č. 541/39 v k.ú. Bělov
12. Smlouva o poskytnutí hostingových služeb
13. Společný plán dopravní obslužnosti na roky 2021 – 2027
14. Nákup zahradního traktoru
15. Žádosti o změny územního plánu
16. Opravy místních komunikací
17. Zpřístupnění pozemku
18. Výše stočného
19. Různé
20. Závěr

Program jednání byl doplněn o bod 5,

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje předložený program. Program byl schválen.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0,
Usnesení č. 1/21/2021 bylo schváleno
3) Kontrola usnesení ze zasedání ZO č. 20/2021
Místostarosta informuje o podpisu smlouvy s TDS firmou PEKOSPOL s.r.o., podpisu smlouvy s koordinátorem
BOZP pan Ing. Bohumilem Plachým a podpisem s EG.D. a.s. číslo Č:OT-001030065091/002-3PPR
4) Závěrečný účet obce Bělov za rok 2020

Místostarosta seznámil přítomné se závěrečným účtem obce včetně zprávy o výsledku hospodaření za
rok 2020. Vše rovněž zobrazeno na dataprojektoru. Návrh závěrečného účtu byl řádně zveřejněn.
Připomínky k návrhu závěrečného účtu nebyly v rámci jeho projednávání vzneseny.
Při přezkoumání hospodaření obce Bělov za rok 2020 byly zjištěny chyby a nedostatky, které
nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c)[ § 10 odst. 3 zákona písm. b) zákona č.
420/2004 Sb.]
Byly zjištěny chyby a nedostatky, spočívající v [§ 10 odst. 3 písm. c) zák. č. 420/2004 Sb.] c2
neprůkazné, c5) neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání a při přezkoumání
za předcházející roky
Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
Krajský úřad bude informován dopisem o přijetí nápravných opatření.
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. 2020. 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 2020. 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. Dalším podkladem pro schválení účetní závěrky je inventarizační
zpráva k 31. 12. 2020, 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 2020
b) Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2020

c) Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Bělov
sestavenou ke dni 31. 12. 2020 a výsledek hospodaření roku 2020
ve výši 1 298 546,29 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0,
Usnesení č. 2/21/2021 bylo schváleno
Zastupitelstvo obce na svém zasedání při projednávání závěrečného
účtu obce za rok 2020, přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků
uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce

č.68/2020/EKO a ukládá starostovi obce provést všechna nápravná
opatření a odstranit nedostatky do 30.9.2021.
5) Rozpočtové opatření č.1
Na dataprojektoru zobrazeno Rozpočtové opatření č.1. Jedná se zejména o přesuny částek mezi
jednotlivými paragrafy.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.1
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0,
Usnesení č. 3/21/2021 bylo schváleno
6) Smlouva o zřízení věcného břemene „Kabel NN Bělaška
Na dataprojektoru je zobrazena smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Bělov a
společností EG.D, a.s. číslo: OT-014330060518/002 – stavba Bělov, Belaška, kabel NN.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělov souhlasí s podepsáním smlouvy o zřízení věcného břemene se
společností EG.D., a.s. číslo: OT-014330060518/002.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0,
Usnesení č. 4/21/2021 bylo schváleno.
7) Pachtovní smlouvy ZD Kvasicko v k. ú. Bělov a k. ú. Kvasice
Ke dni 10. 2. 2021 nabyla platnost pozemková úprava v k. ú. Kvasice a z tohoto důvodu je třeba
aktualizovat pachtovní smlouvy dle aktuálních dat v katastru nemovitostí.
Zastupitelstvo obce Bělov bere na vědomí Pachtovní smlouvy od Zěmědělského podniku
Kvasicko, a. s., Trávník 123, Kroměříž 767 01.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0,
Usnesení č. 5/21/2021 bylo schváleno.
8) Dohoda o ukončení nájemní smlouvy s TOT Otrokovice, a. s.
Teplárna Otrokovice uzavřela dne 9. 6. 2012 s obcí Bělov Nájemní smlouvu č. OS11200048
jejíž předmětem je pronájem části pozemku par. č. 567/3, ostatní plocha v k, ú. Bělov. Ke dni
15. 2. 2021 se smluvní strany dohodly na ukončení platnosti smlouvy.
Zastupitelstvo obce Bělov bere na vědomí ukončení smlouvy s Teplárnou Otrokovice.
Bez usnesení:
9) Žádosti spolku – včelaři o dotaci na činnost v roce 2021
Obec Bělov obdržela žádost od Českého svazu včelařů, z. s. ZO Kvasice o poskytnutí finanční
podpory ve výši 5 000 Kč na léčení včelstev, nákup včelích matek, nákup rostlin, keřů
a
osiva.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělov souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 5 000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0,
Usnesení č. 6/21/2021 bylo schváleno.
10) Žádost Linky bezpečí, z. s.
Na obec byla doručená žádost Linky bezpečí o příspěvek ve výši 3 000 Kč na provoz dětské
krizové linky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělov nesouhlasí s poskytnutím dotace ve výši 3.000 Kč na podporu Linky
bezpečí. .
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0,
Usnesení č. 7/21/2021 bylo schváleno.
11) Záměr prodeje pozemku parc.č. 541/39 v k.ú. Bělov
Obec Bělov obdržela žádost od manželů Šimčíkových na koupi pozemku parc.č. 541/39.
Pozemek je majetkem obce Bělov. Pozemek rozděluje dva pozemky, které vlastí manželé
Šimčíkovi a nemá v současné chvíli pro obec význam. Starosta předkládá záměr prodeje
pozemku 541/39 – zobrazen na dataprojektoru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělov souhlasí se záměrem prodeje pozemku parc.č. 541/39 v k.ú.Bělov.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0,
Usnesení č. 8/21/2021 bylo schváleno.
12) Smlouva o poskytnutí hostingových služeb
Na diaprojektoru je prezentována Smlouva od společnost ALIS, spol. s r. o., číslo INS03676/1
týkající se úplatného poskytování služeb v oblasti poskytování výpočetního výkonu, datového
prostoru a zálohování na serveru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělov souhlasí s podpisem smlouvy na poskytování hostingových služeb
se společností ALIS, spol. s r.o., se sídlem Mariánská 538, 470 01 Česká Lípa.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0,
Usnesení č. 9/21/2021 bylo schváleno.
13) Společný plán dopravní obslužnosti na roky 2021 – 2027
Povinnost města Otrokovice jako objednatele veřejné dopravy mít zpracován plán dopravní
obslužnosti vyplývá ze zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a
o změně dalších zákonů.
Plán dopravní obslužnosti území pořizuje ve smyslu výše uvedeného zákona obec, která
zajišťuje nebo hodlá zajišťovat dopravní obslužnost. Zákon připouští, aby více objednatelů
pořídilo společný plán dopravní obslužnosti území. Vzhledem k tomu, že město Otrokovice,
statutární město Zlín, obec Bělov, obec Želechovice nad Dřevnicí a obec Hvozdná objednávají
u DSZO zajištění dopravní obslužnosti formou MHD, je nyní předkládám ke schválení
společný plán dopravní obslužnosti pro území výše uvedených měst a obcí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělov souhlasí s předloženým plánem dopravní obslužnosti pro území
měst Zlín a Otrokovice a obcí Bělov, Želechovic nad Dřevnicí a Hvozdná na období 20212027.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0,
Usnesení č. 10/21/2021 bylo schváleno.
14) Nákup zahradního traktoru
Na nákup zahradní techniky byli osloveni tři dodavatelé zahradní techniky. Veškeré nabídky
byly promítnuty veřejně a diskutovány s Pavlem Květákem a Pavlem Knedlou. Nabídky
předloženy od firem AGRO Smetana s.r.o., Ladislav Říkovský a Pavel Jánský.
S předložených nabídek vybrána nabídka AGRO SMETANA s.r.o. za cenu 80 000 Kč včetně
DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělov vyhlašuje záměr koupit nový traktor na sečení hřiště, pořízený
traktor bude majetkem obce, s tím, že péči o majetek budou zajišťovat hasiči SDH Bělov.
Vybrán dodavatel AGRO SMETANA s.r.o., Vizovice za kupní cenu 80 000 Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0,
Usnesení č. 11/21/2021 bylo schváleno.
15) Žádosti o změnu územního plánu
Starosta předkládá 2 žádosti i změnu územního plánu a to od Josefa a Danky Bělovských a
druhá žádost od Ondřeje Třetiny a Zuzany Novákové. Obě žádosti i s náhledem katastrální
mapy jsou promítnuty na dataprojektoru. Probíhá diskuse mezi zastupiteli. Panuje shoda, že ani
jedna s předložených žádostí není důvodem změny územního plánu ze strany obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělov bere obě žádosti na vědomí, ale v současné chvíli nehodlá
realizovat změny v územním plánu.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0,
Usnesení č. 12/21/2021 bylo schváleno.
16) Opravy místních komunikací
Občanům jsou představeny jednotlivé investice do komunikací. Nabídka na celoplošné
vysprávky v obci + nabídka na sjezd u obecního úřadu do části Horní pole od společnosti NVB
LINE č.CN2100578 v celkové hodnotě 83 369 Kč. Dále je zobrazena nabídka na opravu
komunikace v Kopánkách – ulice k Bochořákovým. Nabídka od MaJ Bagry s.r.o. ve výši
431 964,78 Kč. Všechny nabídky jsou zobrazeny na dataprojektoru. Po debatě se zastupitelé
rozhodují pro nabídku firmy NVB LINE s.r.o.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje opravu místních komunikací technologii TURBO a
SILKOT (u obecního úřadu) firmou NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, Kvasice 76821
v celkové hodnotě 83 369 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0,
Usnesení č. 13/21/2021 bylo schváleno.

17) Zpřístupnění pozemků
Dále byly předloženy 2 žádosti o přístupu k pozemkům předkladatelů po obecních pozemcích.
1) Lenka Pýchová – pozemek v k.ú. Bělov parc.č 1132
2) Jaroslav a Naděžda Beranovi – pozemky v k.ú Bělov parc.č. 1032 a 1076
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje zpřístupnění pozemku parc. č. 1132 v k.ú. Bělov a
pozemků parc.č. 1032 a 1076 v k.ú. Bělov za podmínek, že nedojde k ukládání závadného
materiálu na obecní pozemky a že všechny z výše uvedených obecních pozemků, které budou
používány jako příjezdy k pozemkům žadatelů, budou řádně zpevněny kamenivem.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0,
Usnesení č. 14/21/2021 bylo schváleno.
18) Výše stočného
Starosta předkládá sepsaný dopis na stížnosti ohledně výše stočného. Probíhá diskuze mezi
zastupitelstvem a přítomnými. Několikrát je zdůrazněno, že obec i přes zvýšení cen stočného
stále doplácí na nakládky spojené s udržováním kanalizace a jejím financováním vzhledem
k budoucímu odkanalizování obce.
Bez usnesení
19) Výsadba dřevin a darovací smlouva od TOT Otrokovice na výsadbu
Darovací smlouva Teplárny Otrokovice na výsadbu dřevin

20) Smlouva o vyřízení dotace na Odkanalizování
Žádost o projektovou dokumentaci od Regionální rozvojové agentury Východní Moravy –
Projekt silnice III. Třídy
21) Cenová nabídka na opravu podlahy obecního areálu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělov souhlasí s cenovou nabídkou a s uzavřením smlouvy na
rekonstrukci..
Výsledek hlasování: 6 x PRO
Usnesení č. 15/21/2021 bylo schváleno.
1) Prezenční listina – hosté, zastupitelé
2) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Veřejná schůze ukončena 19.10 hod .
Zápis byl vyhotoven dne: 19. 04. 2021

Zapisovatel: Andrea Vaňková

Ověřovatelé:

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

Starosta:

Razítko obce:

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

