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1/22/2021 

Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje předložený program. Program byl schválen. 

 

2/22/2021 

Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje předložený záměr pronájmu obecního areálu. 
 

3/22/2021 

Zastupitelstvo obce Bělov souhlasí s podpisem smlouvy o poskytnutí dotace č. D/0903/2021/KH. 

 

4/22/2021 

Zastupitelstvo obce Bělov souhlasí s  podepsáním smlouvy mezi obcí Bělov a firmou EG.D. a.s. o 

zřízení věcného břemene č. OT-014330060407/001. 

5/22/2021 

Zastupitelstvo obce Bělov souhlasí s  podepsáním smlouvy mezi obcí Bělov a 1.Kroměřížskou 

investiční. 

 

6/22/2021 

Zastupitelstvo obce Bělov souhlasí s podpisem Dohody o provedení záchranného archeologického 

výzkumu při akci Odkanalizování obce Bělov mezi Obcí Bělov a Ústavem archeologické památkové 

péče Brno. 

 

7/22/2021 

Zastupitelstvo obce Bělov souhlasí s cenovou nabídkou ve výši 206 910 Kč od projektanta 

Ing.Marka Flekače za vypracování projektové dokumentace kanalizace v obci 3.část ulice Žlutavská 

a část Kobylisko. 

 

8/22/2021 

Zastupitelstvo obce Bělov souhlasí prodejem pozemku p.č. 541/39 v k.ú. Bělov manželům 

Šimčíkovým.    

 

9/22/2021 

Zastupitelstvo obce Bělov souhlasí s vyjednáváním o odkupu pozemků pč. 1361, 1366, 1369 a 1370 

v k.ú. Bělov za cenu 40 Kč za m2 .  

 

10/22/2021 

Zastupitelstvo obce Bělov souhlasí s podpisem smlouvy o právu provést změnu stavby „Silnice 

III/36740: Bělov – Žlutava mezi obcí Bělov a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje.   
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11/22/2021 

Zastupitelstvo obce Bělov souhlasí s návrhem rozpočtového opatření č. 2.    

 

12/22/2021 

Zastupitelstvo obce Bělov souhlasí s podpisem smlouvy č.1190400129 o poskytnutí podpory ze 

Státního fondu životního prostředí na akci „Odkanalizování obce Bělov“. 

 

13/22/2021 

Zastupitelstvo obce Bělov souhlasí s podepsáním smlouvy se společností Chytré obce s.r.o., IČ: 

09149694, která nabízí obci služby za úplatu 2900 Kč/ měsíčně.  

 

14/22/2021 

Zastupitelstvo obce Bělov s cenovou nabídkou na vypracování projektové dokumentace „Bělov – 

sjezd na parcelu č.p. 1403 (kompostárna) za cenu 38 000 Kč + DPH. 

 

Bělov 18.06.2021 

 

 

 

Jiří Přecechtěl                                                                Pavel Jirsák 

starosta                                                                          místostarosta obce 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 18.06.2021 

Bude sňato dne: 07.07.2021 


