
  

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 

569 43 Jevíčko 
 

Zápis 

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, 

konaného dne 2.3.2016  od 16:30 hodin v zasedací  místnosti  OÚ Bělá u Jevíčka. 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka (dále též jako „zastupitelstvo“) 

bylo zahájeno v 16:30 hodin starostou obce Petrem Nárožným.  

Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního 

úřadu Bělá u Jevíčka zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 

22.2.2016  do 2.3.2016. 

Starosta konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 

členů zastupitelstva) a zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o 

obcích).  

Poté určil ověřovatele zápisu Ing. Ladislava Illeho a Ing. Tomáše Nárožného. 

Zápis provede p. Sylva Továrková . 

Omluvena byla paní Markéta Vašková, předsedkyně kulturní komise. 

Starosta se zeptal, zda ověřovatelé předchozího zápisu mají k tomuto zápisu 

připomínky. Bez připomínek.   

 

Starosta dal hlasovat o schválení zápisu z minulého zasedání. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje zápis z minulého zasedání: 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0. 

 

Schválení programu: 

 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou 

členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu 

programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.  

 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 

2. Zpráva o poskytování informací v r. 2015. 

3. Zápis o provedené inventarizaci majetku obce za rok  2015. 

4. Zpráva o finanční kontrole ve veřejné správě  a  Zpráva o finančním vypořádání 

prostředků se SR za rok 2015. 

5. Dodatek č. 1 a 2 k nájemní smlouvě s HZS Jevíčko a.s. 

6. Žádost o poskytnutí dotace  Oblastní charitě v Moravské Třebové. 

7. Žádost o veř. finanční  podporu pro ZO Českého svazu včelařů Jevíčko. 

8. Stanovení ceny 1 m2 pozemku při směně pozemků v obci Bělá u Jevíčka. 

9. Cenová nabídka na vypracování studie na odkanalizování obce Bělá u Jevíčka. 

10. Veřejnoprávní smlouva s odborem dopravy Městského úřadu v Mor. Třebové. 

11. Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby – Společenské zařízení obce. 

12. Plán práce kulturní komise na rok 2016. 

13. Plán péče o vzrostlou stromovou vegetaci. 

14. Různé. 

15. Diskuze, závěr. 

 

 



 

 

Starosta dal hlasovat o návrhu programu.  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje program  zasedání: 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0. 

 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 

Starosta určil ověřovatele zápisu Ing. Ladislava Illeho a Ing. Tomáše Nárožného, 

zapisovatelku  Sylvu  Továrkovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka určuje ověřovatele zápisu Ing. Ladislava Illeho a 

Ing. Tomáše Nárožného, zapisovatelkou Sylvu Továrkovou. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti  0  Zdržel se 0. 

 

2. Zpráva o poskytování informací v r. 2015 

Místostarosta Josef Červinka přečetl zprávu o poskytování informací v r. 2015. Zpráva 

je přílohou tohoto zápisu.   

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí zprávu o poskytování informací 

v r. 2015. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0. 

 

3. Zápis o provedené inventarizaci majetku obce za rok 2015. 

 

Člen hlavní inventarizační komise Ing. Tomáš Nárožný přečetl zápis o provedené 

inventarizaci majetku obce za rok 2015, který je přílohou tohoto zápisu.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis o provedené inventarizaci majetku obce za 

rok 2015.   

 

4. Zpráva o finanční kontrole ve veřejné správě a Zprávu o finanční vypořádání 

prostředků se SR za rok 2015. 

 

Předsedkyně finančního výboru p. Anna Smreková přečetla Zprávu o finanční 

kontrole ve veřejné správě a Zprávu o finančním vypořádání prostředků se SR za rok 
2015. Zprávy jsou přílohou zápisu.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí Zprávu o finanční kontrole ve 

veřejné správě a Zprávu o finančním vypořádání prostředků se státním rozpočtem za 

rok 2015. 

 

5. Dodatek č. 1 a 2 k nájemní smlouvě s HZS Jevíčko a.s. 

 

Starosta  seznámil přítomné s dodatkem č. 1 a 2 k nájemní smlouvě ze dne 2.4.2013. 

V dodatcích se vlivem změny katastrálního operátu mění některé výměru pozemků a 

ruší se některá parcelní čísla. Dodatek č. 1 byl schválen na zasedání OZ dne  
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26.11.2014, usnesení č. 2, bod 1/e  na celkovou výši 15 460,-Kč. Jelikož došlo ke  

změně výše průměrné ceny v k. ú. Bělá u J, Malonín a Smolná, mění se celková výše 

na částku 17 672,- Kč s platností od 1.1.2015. Dodatek č. 2 s platností od 1.1.2016 se 

zvyšuje vlivem změn průměrných cen pozemků v k. ú. Bělá u Jevíčka, Smolná  u 

Jevíčka a Malonín na celkovou výši 17 887,- Kč. 

 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje dodatek č.1 k  nájemní smlouvě ze dne 

2.4.2013 s HZS Jevíčko a.s. s celkovou výší nájmu 17 672,- Kč od 1.1.2015 a dodatek 

č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 2.4.2013 s HZS Jevíčko a.s. na celkovou výši 17 887,- 

Kč od 1.1.2016 a pověřuje starostu podepsáním těchto dodatků. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0. 

 

 

6. Žádost o poskytnutí dotace Oblastní charitě v Moravské Třebové. 

 

Starosta předložil žádost Oblastní charity v Moravské Třebové na poskytnutí 

finančního příspěvku na registrované služby klientům. Jedná se o služby DS 

Domeček, STD Ulita, SAS šance pro rodinu a OSP Občanská poradna. Tyto služby 

mohou využívat klienti z naší obce. Navržená částka je 5 000,- Kč. 

 

 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 

5 000,- Kč Oblastní charitě v Mor. Třebové na registrované služby klientům a 

pověřuje starostu podepsáním smlouvy. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 1 Zdržel se 0. 

Proti hlasoval Antonín Petr.  

 

7. Žádosti o veřejnou finanční podporu ZO Českého svazu včelařů Jevíčko. 
 

Starosta předložil žádost o veř. finanční  podporu ZO ČSV Jevíčko na úhradu nákladů 

spojených s léčením a prevencí varoázy v obci Bělá u Jevíčka a Smolná. 

Byla navržena částka 4 000,- Kč. Nebyly vzneseny další návrhy.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek ZO Českého svazu včelařů, místní 

skupině v Bělé u Jevíčka a Smolné ve výši 4 000,- Kč na léčbu včelstev. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti  0  Zdržel se 1.  

 Hlasování se zdržel Antonín Petr z důvodu střetu zájmů. 

 

8. Stanovení ceny za 1m2 pozemku při směně pozemků. 
 

Starosta navrhuje  projednání výše ceny za 1m2 pozemku při směně pozemků  v k. ú. 

Bělá u J. 3,29 Kč/m2, v Maloníně 3,45 Kč/m2 a ve Smolné u Jevíčka 3,12 Kč/m2. 

 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje tyto ceny při směně pozemků v k. ú 

Bělá u Jevíčka 3,29 Kč/m2, v k. ú. Malonín 3,45 Kč/m2 a v k. ú. Smolná u Jevíčka 

3,12 Kč/m2. 
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Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

 

9. Cenová nabídka na vypracování studie na odkanalizování obce Bělá u Jevíčka. 

 

V naší obci je třeba vyřešit kanalizaci, prvním krokem je vypracování studie na 

odkanalizování, proto starosta oslovil několik firem pro vypracování studie. Byly 

doručeny tyto cenové nabídky: firma RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, Pardubice 

s nabídkou 64 000,- Kč bez DPH a firma ProVenkov, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 

Horní Heršpice, Brno s nabídkou  25 000,- Kč vč. DPH.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje objednání studie na odkanalizování 

obce Bělá u Jevíčka u firmy ProVenkov, spol. s r.o., Kšírova 552/45, Brno v ceně 

25 000,-Kč  vč. DPH .  

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

 

    10.   Veřejnoprávní smlouva s odborem dopravy MÚ v Mor. Třebové. 

Starosta informoval zastupitele o nabídce odboru dopravy Městského úřadu v Mor. 

Třebové na uzavření veřejnoprávní smlouvy o zastupování působnosti speciálního 

stavebního úřadu pro místní komunikace.  

Jelikož v budoucnu obec počítá s opravami místních komunikací, bylo by účelné 

veřejnoprávní smlouvu uzavřít.  

 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje vypracování veřejnoprávní smlouvy 

s odborem dopravy MÚ v Mor. Třebové na zastupování působnosti speciálního 

stavebního úřadu pro místní komunikace a pověřuje starostu jejím podepsáním. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

 

     11.  Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby – Společenské zařízení obce 

 

Starosta hovořil o záměru podat žádost o stavební povolení na stavbu „Společenské 

zařízení „ - formou veřejnoprávní smlouvy s majiteli sousedních pozemků.    

 

Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje vypracování veřejnoprávní smlouvy o 

umístění stavby Společenské zařízení obce s majiteli sousedních pozemků obecní 

budovy /tzv. kuželny/  a pověřuje starostu jejím podepsáním. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

 

       12. Plán práce kulturní komise na rok 2016. 

 

Starosta seznámil přítomné zastupitele s plánem práce kulturní komise na rok 2016. 

Plán práce je přílohou zápisu. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí plán práce kulturní komise na     

rok 2016. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

      13. Plán péče o vzrostlou stromovou vegetaci. 

Starosta navrhuje vypracovat plán péče o vzrostlou stromovou vegetaci, který zahrnuje 

inventarizaci dřevin, posouzení zdravotního stavu dřevin, posouzení provozní 

bezpečnosti dřevin a který slouží k realizaci ochrany vzrostlé stromové vegetace 

v obci, např. jako podklad k výběrovému řízení realizátora ošetření, k podání žádosti o 

dotaci na ošetření dřevin, popř. ke kontrole ze strany orgánů ochrany ŽP. Jedná se cca 

o 15 stromů. 

 

Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje vypracování plánu péče o vzrostlou 

stromovou vegetaci v obci a pověřuje starostu výběrem zhotovitelské firmy. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

      14. Různé: 

  

a) starosta podal informaci o provedeném RO č. 6/5/15 k 31.12.2015, které bylo 

projednáno  také na schůzi FV 25.2.2016  

 b) starosta informoval o jednání s ÚP Svitavy a jednotlivými uchazeči o práci, pro rok                  

2016 bude obec žádat o tři místa VPP 

c) starosta informoval o dopise hejtmana Pardubického kraje, týkajícího se špatného 

stavu pokrytí mobilním signálem na venkově, na jehož základě proběhl v obci 

průzkum pokrytí signálem jednotlivých operátorů a následně byly výsledky průzkumu 

zpracovány a zaslány hejtmanovi PK  

d) starosta – před konáním zasedání byla doručena OZ žádost o pronájem pozemku 

v k. ú. Bělá u Jevíčka p. č. 548/2 o výměře 621m2 – bude vyvěšen záměr na úřední 

desce a projednáno na příštím zasedání OZ 

e) starosta pohovořil o dalším setkání obcí nesoucí název Bělá, které se uskuteční 

v Bělé pod Pradědem ve dnech 10.-11.6.2016. Občané, kteří mají zájem se setkání 

zúčastnit, mohou se přihlásit během měsíce března v kanceláří OÚ. 

f) starosta informoval o svozu nebezpečného odpadu v termínu 23.3.2016 v čase 7,30-

8,30 hod a svozu velkoobjemového odpadu s přistavením v Bělé i Smolné v termínu 

8.4.2016 až 12.4.2016 . 

 

      15. Do diskuze se nikdo nepřihlásil. Starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil     

            V 17,25 hod. 
  

 

Zápis byl vyhotoven dne: 7.3.2015. Zapisovatelka: Továrková  Sylva 

 

Ověřovatelé:             Ing. Ladislav Ille……………........ 

 

          Ing. Tomáš Nárožný....................... 

 

Starosta:                    Petr Nárožný............................... 
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