
Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 

569 43 Jevíčko 
 

Zápis 

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, 

konaného dne 14. 12. 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 

7.12.2016  do 14.12. 2016.  Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

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

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

obcích). Omluven ing. Tomáš Nárožný. 

Poté určil ověřovatele zápisu Ladislavu Porketovou a Josefa Červinku. Zápis 

sepíše Sylva Továrková. 

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

připomínky – bez připomínek. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje zápis z minulého zasedání: 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0. 

 

Schválení programu: 

 

Předsedající 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 připomínky či doplnění.  

 

1) Zahájení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2) Plán práce OZ na 1. pololetí r. 2017. 

3) Plán práce kulturní komise a výborů na rok 2017. 

4) Rozpočet na rok 2017. 

5) Rozpočtové opatření č.6/4/16. 

6) Dodatek smlouvy s firmou SUEZ pro rok 2017. 

7) Město Jevíčko – žádost o poskytnutí příspěvku na pořízení hasičského auta. 
8) Nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor pro provoz kadeřnictví. 

9) Žádost družstva COOP HB o finanční příspěvek na provoz. 

10) Různé. 

11) Diskuze a závěr.  

 

Starosta dal hlasovat o návrhu programu.  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje program  zasedání: 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0. 

 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 

Starosta určil ověřovatele zápisu Ladislavu Porketovou a Josefa Červinku, 

zapisovatelkou Sylvu Továrkovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka určuje ověřovatele zápisu Ladislavu Porketovou 

a Josefa Červinku, zapisovatelkou Sylvu Továrkovou. 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0  Zdržel se 0. 

 

 

2. Plán práce OZ na 1. pololetí r. 2017 

 

Místostarosta  přečetl plán práce OZ na 1. pololetí r. 2017. Nikdo ze zastupitelů neměl 

doplnění či jiný návrh.   

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje plán práce OZ na l. pololetí r. 2017.  

 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

 

3. Plán práce kulturní komise a výborů na rok 2017. 

 

Starosta přečetl plán práce kulturní komise na rok 2017, který je přílohou tohoto 

zápisu.  

Předsedkyně finančního výboru Anna Smreková seznámila přítomné s plánem práce 

finančního výboru na rok 2017 a předseda kontrolního výboru Antonín Petr 

informoval o plánu práce na rok 2017. Oba plány jsou přílohou tohoto zápisu. 

           

Návrh usnesení: 

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

rok  2017 a plány práce finančního a kontrolního výboru na rok 2017. 

 

 

4. Rozpočet na rok 2017. 

 

Návrh rozpočtu na rok 2017, který byl vyvěšen na úřední desce a na el. úřední desce 

od 29.11.2016 do 14.12.2016 přečetla předsedkyně finančního výboru Anna 

Smreková. Paní Smreková podala informaci, že návrh rozpočtu na rok 2017 byl 

projednán na schůzi finančního výboru 30.11.2016 a finanční výbor jej doporučuje ke 

schválení zastupitelstvu. Zastupitelé byli podrobně seznámeni s návrhem rozpočtu na 

rok 2017 a neměli další připomínky. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění 

rozpočtové skladby dle vyhl. č. 323/2002 Sb., je přílohou tohoto zápisu. 

  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje rozpočet na rok 2017 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

 

5. Rozpočtové opatření č. 6/4/16. 

 

Předsedkyně FV p. Smreková přečetla RO č. 6/4/16. Finanční výbor na své schůzi 

12.12.2016 doporučil rozpočtové opatření ke schválení OZ. Opatření je přílohou 

tohoto zápisu. 
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Zastupitelstvo pověřuje starostu provedením rozpočtového opatření k úpravě rozpočtu 

k 31.12. 2016. 

Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o rozpočtovém opatření provedeném 

v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení 

rozpočtového opatření starostou. Stručné zdůvodnění bude podáno ústně. 

 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje rozpočtové opatření č. 6/4/16 a 

pověřuje starostu ke schválení rozpočtového opatření do 31.12. 2016. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0  Zdržel se 0 

 

 

6. Dodatek smlouvy s firmou SUEZ a.s. pro rok 2017. 

 

Starosta předložil ke schválení Přílohu č. 1 ke Smlouvě o sběru, svozu a odstranění 

odpadu č. 103000121. Ujednané ceny se nemění a zůstávají na úrovni roku 2016. 

   

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Přílohu č. 1 ke Smlouvě o svozu 

odpadu s firmou SUEZ a.s. a pověřuje starostu jejím podepsáním. 

 

 Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

 

7.  Město Jevíčko – žádost o poskytnutí příspěvku na pořízení hasičského auta. 

 

Město Jevíčko se obrátilo na naši obec s žádostí o příspěvek na pořízení velkokapa- 

citní cisterny Tatra -815-7 pro JSDH v Jevíčku v celkové hodnotě 7 378 580,- Kč.  

Na část hodnoty je poskytnuta z dotace z programu IROP a spoluúčast města je ve  

výši 737 858,- Kč.   

K tomuto bodu podotkl zastupitel Antonín Petr: 

- naše obec bude v r. 2017 taktéž pořizovat automobil pro JSDH Bělá a jelikož 

město Jevíčko požaduje po naší obci ještě příspěvek na zhotovení hřbitovní brány, 

navrhuje na CAS nepřispívat 

- starosta k tomuto bodu programu připomněl, že v rámci IZS slouží zásahová 

vozidla JPO II Jevíčko i na katastru naší obce a navrhl příspěvek ve výši 5000,-Kč. 

   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč 

Městu Jevíčko na pořízení vozidla CAS TATRA 815 pro JSDH v Jevíčku.  

 

 Výsledek hlasování:   Pro  6  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

 

8. Nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor pro provoz kadeřnictví. 

 

Světlana Uhlířová podala dne 4.11.2016 žádost o prodloužení nájemní smlouvy na 

nebytový prostor pro provoz kadeřnictví v přízemí budovy OÚ. Záměr pronájmu byl 

vyvěšen na úřední desce a el. úřední desce od 11.11.2016 do 26.11.2016. Ostatní body 

nájemní smlouvy zůstanou nezměněny. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na nájem 

nebytových prostor p. Světlaně Uhlířové pro provoz kadeřnictví do 31.12.2018. 

 

Výsledek hlasování:   Pro  6  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

 

9. Žádost družstva COO HB o fin. příspěvek na provoz. 

 

Dne 7.12.2016 nám byla doručena žádost o poskytnutí podpory na zachování prodejny 

v naší obci pro rok 2017 ve výši 60 000,- Kč. Předseda představenstva družstva Ing. 

Vladimír Stehno dopisem poměrně obecně a nekonkrétně zdůvodnil požadavky a 

důvody žádosti o příspěvek a zároveň poslal vzor veřejnoprávní smlouvy ke schválení. 

            OZ má zájem vstoupit v jednání s COOP HB, požaduje ale konkrétní údaje o         

            hospodaření prodejny, stejně jako informaci o vlastníkovi budovy z důvodu možnosti 

            žádat o příspěvek PK. 

             

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí žádost družstva COOP HB o 

finanční příspěvek, vyjadřuje zájem o další jednání  a pověřuje starostu sepsáním 

dopisu představenstvu družstva s žádostí o podání konkrétních informací o prodejně 

v obci. 

 

10. Různé. 

 

- starosta předložil žádost o poskytnutí dotace na provoz Oblastní charitě Mor.  

Třebová ve výši 5 000,- Kč.  

Obec v minulých letech přispívala na provoz Oblastní charitě, žádný náš občan 

nevyužívá její služby. Obec již podpořila jiné důležité žádosti o příspěvek. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka nesouhlasí s poskytnutím dotace na provoz 

sociálních služeb Oblastní charitě Moravská Třebová. 

 

Výsledek hlasování:   Pro  4  Proti  2  Zdržel se 0. 

 

- starosta - paušální sazba – náhrada mzdy pro neuv. členy OZ pro rok 2017. 
Starosta předložil návrh paušální částky ve výši 200,- Kč/hod. pro neuvolněné 

zastupitele (OSVČ) v kalendářním roce 2017 pro výkon veřejné funkce v souladu s  

ustanovením § 71 odst. 4 zákona o obcích č. 128/2000Sb. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje paušální částku 200,- Kč/hod. pro 

neuvolněné zastupitele (OSVČ) v kalendářním roce 2017 pro výkon veřejné 

funkce. 
  

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0   Zdržel se 0 
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- starosta informoval o nabídce fy TRASKO, a.s. Vyškov na „řízený zemní protlak 

pro druhou větev vodovodu pro Malonín“. Ing. Ille informoval o nejistém 

výsledku vrtání vzhledem k neznalosti podloží dané lokality. Lepším řešením se 

jeví dokončení rekonstrukce vodovodu v Maloníně, což by mělo vyřešit problémy 

s malým tlakem vody v řádu.  

 

Návrh usneseni: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka nesouhlasí s realizací řízeného protlaku pro 

vodovod do Malonína. 

 

- starosta vysvětlil přítomným, že nové kontejnerové stání u OÚ bude zprovozněno, 

až bude vyřešeno osvětlení daného prostoru na čidlo. Poté budou všechny ostatní 

kontejnery, které jsou před budovou OÚ, přemístěny na nové kontejnerové stání. 

  

- starosta podal informaci o přijaté žádosti na nákup lesní techniky 

 

- starosta sdělil, že v části Smolná byla započata těžba dřeva v obecním lese, který je 

napaden kůrovcem. Bylo vytěženo 26m3dřeva, které si odkoupila firma LEKURO, 

s.r.o. Cetkovice. Zbylých cca 7,5 m3dřevní hmoty tj. oddenky a špičky, které jsou  

napadené hnilobou, budou prodány za ceníkovou cenu, tj. 600,- Kč/m3vršky a 

500,- Kč/m3 oddenky. Tato cena byla projednána taktéž na schůzi finančního 

výboru dne 12.12.2016. Dřevo odkoupí starosta. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí cenu za prodej dřevní hmoty 

600,- Kč/3vršky a 500,- Kč/m3 oddenky v k. ú. Smolná u Jevíčka.   

 

- starosta informoval občany, že 13.12.2016 byly provedeny poslední úpravy 

instalovaných nových svítidel v obci Bělá. Zároveň bylo demontováno veřejné 

osvětlení u hlavní komunikace v blízkosti hřiště a kuželny z důvodu nesouhlasu 

majitele sousedícího pozemku – XXXXXXXX, s tím, že  kabely vedou nad jeho 

pozemkem. 

Ze strany občanů zazněl požadavek na osvětlení těchto míst, OZ se rozhodlo 

realizovat technické řešení el. přívodu ke svítidlům tak, aby nebyl dotčen pozemek  

pana XXXXXXXX. 

 

- starosta popsal průběh přípravných prací na realizaci akce Společenské zařízení 

obce. Byly osloveny 3 firmy k podání cenových nabídek na demolici objektu 

kuželny a drcení stavební suti k recyklaci. Po 20.12.2016 bude vybrána 

nejvhodnější cenová nabídka.   
 

- knihovnice paní Porketová Lad. pozvala občany na výstavu Enkaustika Danuše 

Navrátilové, které je prodloužena do 27.1.2017. Tentýž den přijede vystavovatelka  

ukázat  zájemcům  techniku žehlení obrázků.  

Taktéž v neděli 18.12.2016 ,při vánočním koledování, bude knihovna mimořádně 

otevřena. 

- starosta uvedl, že jako každý rok, tak i letos proběhne 7.1.2017 Tříkrálová sbírka 

v obci Bělá a Smolná. Případní zájemci o účast z řad dětí se mohou hlásit 

v kanceláři OÚ u p. Továrkové. 
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Závěrem starosta popřál všem zastupitelům a občanům klidné prožití vánočních 

svátků a hodně zdraví a spokojenosti v novém  roce 2017 a pozval je na neděli  

18.12.2016 před OÚ na předvánoční koledování s dechovým orchestrem Malá 

Haná ve 13,30 hod.  

 

 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 17,35 hodin. 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 19.12.2016  Zapisovatelka: Továrková  Sylva 

 

 

Ověřovatelé:            Ladislava Porketová………………… 

 

        Josef Červinka……………………….. 

 

 

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