
  

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 

569 43 Jevíčko 
 

Zápis 

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, 

konaného dne 18.5.2016  od 17:00 hodin v zasedací místnosti  OÚ Bělá u Jevíčka. 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

 

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

bylo zahájeno v 17:00 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 

10.5.2016  do 18.5.2016. 

Starosta konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 

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

obcích). Omluven Ing. Tomáš Nárožný. 

Poté určil ověřovatele zápisu Annu Smrekovou a Josefa Červinku. Zápis 

provede p. Sylva Továrková . 

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 6 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 uvedl doplnění bodu č. 6 na toto znění: Pronájem části pozemku p. č. 

548/2……. a doplnění nového bodu: Schválení zápisu do obecní kroniky za rok 2015. 

 

 

1) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 

2) Rozpočtové opatření. 

3) Program rozvoje obce na léta 2016-2025. 

4) Smlouva na odvoz bioodpadu s obcí Slatina. 

5) Smlouva o sdruž. prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu 

Pardubice. 

6) Pronájem části pozemku p. č. 548/2 v k. ú. Bělá u Jevíčka. 

7) Dotace z Programu obnovy venkova na opravu veř. osvětlení v Bělé u Jevíčka. 

8) Dotace Pk vybraným obcím -  zřizovatelům JPO SDH obcí  a žádost o dotaci MV 

na pořízení nového dopravního automobilu. 

9) Dotace VISK 3 – Obnova tech. vybavení knihovny-schválení. 

10) Dotace na akci – Rozšíření sběrných nádob v obci Bělá u Jevíčka. 

11) Studie revitalizace obecní vodní nádrže ve Smolné. 

12) Pojištění právní ochrany obce – DAS. 

13) Pořízení dlouhodobého neinv. majetku pro potřeby obce. 

14) Informace starosty – možnosti úvěru. 
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15) Různé. 

16) Schválení zápisu do obecní kroniky za rok 2015. 

17) Diskuze a závěr. 

 

Starosta dal hlasovat o doplněném návrhu programu.  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje doplněný program zasedání: 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0. 

 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 

Starosta určil ověřovatele zápisu Annu Smrekovou a Josefa Červinku, zapisovatelku  

Sylvu  Továrkovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka určuje ověřovatele zápisu Annu Smrekovou a  

Josefa  Červinku, zapisovatelkou Sylvu Továrkovou. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0  Zdržel se 0. 

 

2. Rozpočtové opatření č. 1/1/16 a 2/16. 

 

Předsedkyně FV p. Smreková přečetla RO č. 1/1/16 a 2/16. Finanční výbor na své 

schůzi 16.5.2016 doporučil rozpočtová opatření ke schválení OZ. Opatření jsou 

přílohou tohoto zápisu a všichni zastupitelé s ním byli seznámeni. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje rozpočtové opatření č. 1/1/16 a 2/16. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0. 

 

3. Program rozvoje obce na léta 2016-2025. 

 

Starosta pohovořil o vypracovaném rozvojovém dokumentu obce na léta 2016-2025, 

jehož podkladem byly návrhy a připomínky občanů uvedené v dotazníku, který byl 

v r. 2015 doručen do všech domácností.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozvojový dokument obce „Program rozvoje obce Bělá 

u Jevíčka na období 2016-2025“. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0. 

 

 

4. Smlouva na odvoz bioodpadu s obcí Slatina. 

 

Starosta předložil ke schválení smlouvu na odvoz bioodpadu s obcí Slatina do 

31.12.2016 za stejných podmínek jako v minulém roce.  
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Smlouvu na odvoz bioodpadu s obcí 

Slatina a pověřuje starostu jejím podepsáním. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0. 

 

5. Smlouva o sdružování  prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny 

v regionu Pardubice. 

 

Starosta seznámil přítomné s žádostí Městské knihovny ve Svitavách o finanční 

podporu sdruženého fondu pro knihovny v regionu Pardubice. Navržená částka činí 

jako v předchozích letech 1 000,- Kč. Nebyl podán jiný návrh. 

 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje finanční částku na nákup zvláštního 

výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice ve výši 1 000,- Kč a pověřuje 

starostu podepsáním Smlouvy o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu 

pro knihovny v regionu Pardubice. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0. 

 

6. Pronájem části pozemku p. č. 548/2 v k. ú. Bělá u Jevíčka. 

 

Záměr pronájmu byl vyvěšen na úřední desce a el. úřední desce od 3.3.2016 do 

18.3.2016. Nikdo jiný se k záměru nevyjádřil. 

Cena za roční pronájem lm2 pozemku je 1,- Kč. S XXXXXXXX, XXXXXXXX  bude 

sepsána pachtovní smlouva – zemědělský pacht.  

 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje pronájem části pozemku p. č. 548/2 v 

 k. ú. Bělá u Jevíčka o výměře 621 m2 za cenu 1,- Kč/m2 ročně s XXXXXXXX, 

XXXXXXXX a pověřuje starostu podepsáním pachtovní smlouvy. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0. 

 

7. Dotace z Programu obnovy venkova Pk na opravu veř. osvětlení v Bělé u Jevíčka. 

 

Starosta předložil ke schválení Smlouvu o poskytnutí dotace z POV ve výši 100 000,- 

Kč na opravu veř. osvětlení v obci Bělá. Bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele 

LED svítidel a provedení opravy. OZ pověřilo starostu zadáním výběrového řízení a 
následným podpisem smlouvy s dodavatelem. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z POV na akci Oprava veř. 

osvětlení v Bělé u Jevíčka a pověřuje starostu jejím podepsáním. OZ pověřuje 

starostu vypsáním výběrového řízení na akci Oprava veřejného osvětlení v  Bělé u 

Jevíčka a podepsáním smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem prací. 

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti  0  Zdržel se 0. 
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8. Dotace Pk vybraným obcím -  zřizovatelům JPO SDH obcí  a žádost o dotaci MV 

na pořízení nového dopravního automobilu. 

 

Starosta sdělil, že byla obci schválena dotace ve výši 80 000,- Kč na nákup dopravního 

automobilu pro hasiče z rozpočtu Pardubického kraje. Nově byl vyhlášen program 

„Dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2017 z Ministerstva vnitra. Využili jsme 

možnosti žádat o dotaci na nový dopravní automobil. Nyní je třeba do 30.6. 2016 

rozhodnout o přijetí původní dotace ve výši 80 000,- Kč od KÚ.  Toto bude 

předmětem jednání příštího zasedání OZ. 

 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí podání žádosti o dotaci z 

 programu Dotace pro jednotky SDH obcí na nákup nového dopravního automobilu. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

 

9. Dotace VISK 3 – Obnova tech. vybavení knihovny-schválení. 

 

Dopisem z Ministerstva kultury dne 4.4.2016 nám bylo oznámeno přidělení dotace na 

projekt „Obnova technického vybavení knihovny“ ve výši 15 000,- Kč. OZ pověřuje 

starostu pořízením nové tiskárny (formát A3) a notebooku pro potřeby MLK.  

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka pověřuje starostu nákupem nové tiskárny a 

notebooku pro potřeby Místní lidové knihovny. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

 

    10.   Dotace na akci – Rozšíření sběrných nádob v obci Bělá u Jevíčka. 

 

Starosta informoval zastupitele o schválení žádosti o dotaci: registrační číslo projektu: 

CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000920 „Rozšíření sběrných nádob v Bělé u Jevíčka“ na 

celkovou výši zdrojů 691 129,- Kč, z toho příspěvek EU 553 075,-Kč a NZ 97 602,- 

Kč. 

 

 

    11.  Studie revitalizace obecní vodní nádrže ve Smolné. 

 

Studii zpracovala firma AXTIOM engineering s.r.o. Pardubice. Starosta konstatoval, 

že na základě výsledků studie a dosaženého bodového hodnocení je možné žádat o 

dotaci a navrhl ZO mít tento projekt předpřipravený pro případnou žádost v příštích 

letech. Projekty tohoto typu budou dotačně podporovány po celé období do r. 2020.  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo bere na vědomí zpracovanou studii revitalizace obecní vodní nádrže 

ve Smolné pro budoucí žádost o dotaci.  
 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti  0  Zdržel se 0. 
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12. Pojištění právní ochrany obce – D.A.S. 

 

Starosta jednal s pojišťovacím zprostředkovatelem firmy D.A.S. p.Studničkovou o 

nabídce pojištění právní ochrany obce, pojištění pro případ sporu – potřeby právních 

služeb. Starosta vyzval zastupitele k vyjádření názoru na podpis smlouvy hlasováním. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka nesouhlasí s podpisem smlouvy na pojištění 

právní ochrany obce s firmou D.A.S. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 0  Proti  6  Zdržel se 0. 

 

13. Pořízení dlouhodobého neinv. majetku pro potřeby obce. 

 

Starosta informoval o následujících nákupech neinvestičního majetku pro potřeby 

obce a opravách v hodnotě do 20 000,- Kč: 

- vítací tabule na začátek a konec obce 

- nový PC pro potřeby účetní 

- dopravní zrcadla na výjezd z části Malonín (2 ks), každé směrované na jednu 

stranu silnice pro příjezd od Jevíčka a Březiny a značky místního značení 

- oprava frekventované místní komunikace v obci Bělá v odbočce z hlavní silnice 

k hostinci Amerika 

- zakoupení mapového portálu GEOSENSE jako náhradu za program MISYS 

s přístupem pro všechny členy OZ i pro občany přes webové stránky obce 

   

      14. Informace starosty – možnosti úvěru. 

 

Starosta bude jednat o podmínkách pořízení a čerpání úvěru na budoucí investice 

s několika bankovními institucemi. 

 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka pověřuje starostu jednáním o možnostech úvěru 

na případné budoucí investice obce. 

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0  Zdržel se 0. 

 

 

      15. Různé. 

 

- starosta - doručené žádosti o prodej obecních pozemků – p. XXXXXXXX, 

XXXXXXXX – jedná se o historický stav, který je po digitalizaci a novém 

zaměření pozemků odlišný od skutečného stavu. OZ souhlasí s vyvěšením záměru 

prodeje části pozemku p. č. 207/3 a 207/2  oba trvalý travní porost o celkové 

výměře cca 300 m2 (bude upřesněno po zaměření) v k. ú. Smolná u Jevíčka. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí vyvěšení záměru prodeje částí 

pozemků p. č. 207/3 a 207/2 obě trvalý travní porost v k. ú. Smolná u Jevíčka. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0  Zdržel se 0. 
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- starosta – žádost manželů XXXXXXXX, XXXXXXXX o prodej části obecního 

pozemku p. č. 19 v k. ú. Smolná u Jevíčka – ost. plocha. Jedná se o část návsi ve 

Smolné a OZ nedoporučuje tuto plochu prodávat. Starosta dal hlasovat o vyvěšení 

záměru prodeje výše uvedeného pozemku. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka neschvaluje vyvěšení záměru prodeje části 

pozemku p. č. 19 ost. plocha v k. ú. Smolná u Jevíčka.  

 

Výsledek hlasování:   Pro 0  Proti 6  Zdržel se 0. 

 

 

- starosta – žádost manželů XXXXXXXX, XXXXXXXX o prodej části obecního  

pozemku v k. ú. Smolná u Jevíčka p. č. 25/3 zahrada, který je zastavěný garáží. OZ 

souhlasí se záměrem prodeje pouze v případě dohody s vlastníkem pozemku p.č.32 

k.ú.Smolná p. XXXXXXXX, o odprodeji části jeho pozemku, na němž část garáže 

také stojí. Žádost se bude dále řešit v součinnosti všech tří stran. Dále žádají o prodej 

části obecního pozemku   p. č. 29/3 ost. plocha v k. ú. Smolná u Jevíčka. OZ 

doporučuje pouze pronájem tohoto pozemku.  

 

starosta – pohovořil o úsporách energie, které obci přinesla změna dodavatele energie 

prostřednictví elektronických aukcí. Firma eCentre se sídlem v Praze nabízí také 

možnost využití elektronických aukcí i pro občany a nově pro obec v oblasti 

odpadového hospodářství. 

 

       -   starosta – informoval o návštěvě senátora Radko Martínka dne 25.4.2016 v naší obci. 

 

starosta – v obci Bělá je nutné v místní komunikaci směřující do „Horního konce“ 

opravit příčné odvodňovací žlaby, současně je nutné  přidat odvodňovací žlab do 

komunikace vedoucí k HZS. Ve Smolné v odbočce k TRN naproti Dvořákovým je 

nutné vybudovat v celé šířce komunikace příčný odvodňovací kanál, neboť při 

přívalových deštích dochází k zaplavení soukromého majetku. OZ pověřuje starostu 

zajištěním cenových nabídek 

 

starosta – realizace POV 2016 prostřednictvím „Regionu MTJ veřejná prostranství 

v obcích“ – obci Bělá u Jevíčka byla schválena dotace ve výši 19.047,-  Kč.  

 

starosta – akce „Společenské zařízení obce Bělá u Jevíčka“ je ve fázi vydaného 

stavebního povolení, pracuje se na vyhotovení rozpočtu celé akce, aby mohla být 
následně vyhlášena veřejná zakázka na dodavatele stavebních prací. 

 

  starosta – obec objednala pro občany sady tašek na tříděný odpad za zvýhodněnou      

cenu Jejich výdej případným zájemcům bude sdělen místním rozhlasem a na webových   

stránkách obce. 

           

 

        K bodu 16) diskuze se nikdo nepřihlásil. 
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       17. Schválení zápisu do obecní kroniky za rok 2015. 

 

Kronikářka předložila OZ návrh zápisu do obecní kroniky za rok 2015. Zastupitelé 

provedli několik dílčích změn, oprav a doplnění.  

 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje zápis událostí do kroniky obce Bělá u 

Jevíčka za rok 2015. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0. 

 

 

 

 

 

Starosta ukončil jednání v 17,55 hod. 

  

 

Zápis byl vyhotoven dne: 20.5.2016. Zapisovatelka: Továrková  Sylva 

 

Ověřovatelé:             Anna Smreková……………........ 

 

          Josef Červinka....................... 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


