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Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7  

569 43 Bělá u Jevíčka 
 

Zápis 
ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, 

konaného dne 16.12.2020 od 16:30 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka 

 

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 8.12.2020 

do 16.12.2020. 

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

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

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 a usnesení č. 16 ze zasedání ZO dne 

18.11.2020. 

 

Výsledek hlasování:   Pro  7   Proti  0   Zdržel se 0    Návrh byl přijat. 

 

     1. Schválení programu: 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 

zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. 

 

 

Návrh programu: 

1. Schválení programu. 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele. 

3. Rozpočtové opatření č. 7/20. 

4. Rozpočet obce na r. 2021. 

5. Střednědobý výhled rozpočtu obce na léta 2021-25. 

6. Plán práce ZO na 1. pololetí 2021. 

7. Plán práce finančního výboru na rok 2021. 

8. Plán práce kontrolního výboru na rok 2021. 

9. Plán práce výboru pro kulturu a občanské záležitosti na rok 2021. 

10. Smlouva na pěstební práce s firmou Lekuro s.r.o., Cetkovice. 

11. Akce „Bělá u Jevíčka – ČOV a splašková kanalizace“ – příkazní smlouvy. 

12. Žádost o dotaci z POV PK pro rok 2021. 

13. Paušální náhrada mzdy v r. 2021 pro neuvolněné členy ZO. 

14. Nabídky obci na odkup pozemků. 

15. Pronájem nebytových prostor v budově OÚ. 

16. Žádost o finanční dar – Charita Moravská Třebová. 

17. Žádost o prominutí nájemného v době nouzového stavu. 



 

S t r á n k a  2 | 8 

 

18. Různé. 

19. Diskuze. 

20. Závěr. 

 

Starosta se zeptal na případné další změny či doplnění programu. Žádné protinávrhy ani 

doplňující připomínky nebyly vzneseny a starosta dal hlasovat o návrhu programu. 

  Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje program 17. zasedání ZO. 

 

     Výsledek hlasování:   Pro  7      Proti  0   Zdržel se  0    Návrh byl přijat. 

 

 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele. 

Starosta jmenoval ověřovatele zápisu p. Pavla Továrka a p. Zdeňka Dražila, zapisovatelkou 

p. Sylvu Továrkovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.  

 

     Návrh usnesení: 

     Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka určuje ověřovatele zápisu Pavla Továrka a Zdeňka 

Dražila, zapisovatelkou Sylvu Továrkovou. 

 

     Výsledek hlasování:   Pro 7    Proti  0   Zdržel se  0    Návrh byl přijat. 

 

 

3. Rozpočtové opatření č.7/20 . 

Předseda FV Zdeněk Dražil seznámil ZO s RO č. 7/20, které projednal finanční výbor 

a doporučil zastupitelstvu ke schválení. Zastupitelům bylo v krátkém předstihu RO zasláno 

a paní účetní odpověděla na jejich doplňující dotazy. Uvedené rozpočtové opatření je přílohou 

tohoto zápisu. 

Dále předseda FV navrhuje pověřit starostu provedením rozpočtového opatření k úpravě 

rozpočtu do konce roku 2020 s tím, že si zastupitelstvo vyhrazuje právo na informaci 

o rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání ZO, 

konaném po schválení rozpočtového opatření starostou. Stručné zdůvodnění bude podáno 

ústně.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje rozpočtové opatření č. 7/20 a pověřuje starostu 

schválením rozpočtového opatření k 31.12.2020. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7     Proti  0   Zdržel se  0      Návrh byl přijat. 

 

 

4. Rozpočet obce na r. 2021. 

Návrh rozpočtu obce na rok 2021 byl vyvěšen na úřední desce a na elektronické úřední desce 
od 23.11.2020 do 8.12.2020. Předseda FV Zdeněk Dražil uvedl, že návrh rozpočtu na rok 2021 

byl projednán na schůzi FV a finanční výbor jej doporučuje zastupitelstvu ke schválení. Návrh 

a rozpis schvalovaného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhl. č. 323/2002 

Sb., je přílohou tohoto zápisu. Všichni zastupitelé byli seznámeni s návrhem rozpočtu na rok 

2021, doplňující dotazy p. Petra byly zodpovězeny.  
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje rozpočet obce na rok 2021. 

 

Výsledek hlasování:    Pro 7   Proti  0   Zdržel se  0      Návrh byl přijat. 

 

 

5. Střednědobý výhled rozpočtu obce na léta 2021-25. 

Starosta uvedl, že návrh SVR na léta 2021-2025 byl od 12.11.2020 do 15.12.2020 vyvěšen 

na EÚD a ZO bylo s výhledem seznámeno. Ekonomické hodnocení obce je stanoveno: STR 2 

(krátkodobě kvalitní subjekt s dobrou schopností splácet své aktuální závazky) a dlouhodobé 

hodnocení A2+ (dobrý subjekt s velmi dobrou schopností splácet své závazky). V rámci dotazů 

měl p. Petr připomínku k predikcím, které se mu zdají nereálné a zda je nutné nechávat si 

zpracovat SVR externí firmou. Starosta odpověděl, že obzvláště letos se predikce příjmů často 

mění, firma AQE Advisors pro obec pracuje dlouhé roky, zpracovává i ZÚO, starosta zahájí 

jednání ve věci vyjednání nižší ceny.  

  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na léta 2021 

- 2025. 

 

Výsledek hlasování:   Pro  5  Proti 0  Zdržel se  2 /Petr, Továrek/   Návrh byl přijat. 

 

 

6. Plán práce ZO na 1. pololetí 2021. 

Místostarosta Ing. Ille seznámil zastupitele s plánem práce ZO na 1. pololetí roku 2021. Nikdo 

ze zastupitelů neměl žádný dotaz, popřípadě nic k doplnění. Tento plán je přílohou zápisu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje plán práce ZO na 1. pololetí r. 2021. 

 

Výsledek hlasování:   Pro  7   Proti  0     Zdržel se 0          Návrh byl přijat. 

 

 

7. Plán práce finančního výboru na rok 2021. 

Předseda finančního výboru Zdeněk Dražil seznámil přítomné s plánem práce finančního 

výboru na rok 2021. Plán práce FV je přílohou tohoto zápisu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí plán práce finančního výboru na rok 2021. 

 

 

8. Plán práce kontrolního výboru na rok 2021. 

Předseda kontrolního výboru Antonín Petr seznámil přítomné s plánem práce kontrolního 

výboru na rok 2021. Plán práce KV je přílohou tohoto zápisu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí plán práce kontrolního výboru na rok 

2021. 
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9. Plán práce výboru pro kulturu a občanské záležitosti na rok 2021. 

Předsedkyně výboru pro kulturu a občanské záležitosti Markéta Vašková seznámila přítomné 

s plánem práce tohoto výboru na rok 2021. Tento plán je přílohou zápisu. 
  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí plán práce výboru pro kulturu a občanské 

záležitosti na rok 2021. 

 

10. Smlouva na pěstební práce s firmou Lekuro s.r.o., Cetkovice. 

Starosta předložil upravený návrh smlouvy na pěstební práce s firmou Lekuro s.r.o. na základě 

požadavků zastupitele p. Petra. Pan Kobelka zajistil cenovou nabídku fy Zemánek 

V. Opatovice, která je prakticky ve stejné výši, ovšem bez jakékoliv odpovědnosti za sazenice, 

které sami nevysadili. Z tohoto důvodu starosta navrhuje schválit smlouvu s firmou Lekuro 

s.r.o., Cetkovice a firmu Zemánek využít pro výsadbu a pěstební činnost na jiných lesních 

pozemcích v roce 2021.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Smlouvu o provedení pěstebních prací 

na pozemku p.č. 198/1 v k.ú. Smolná u Jevíčka s firmou Lekuro, s r.o., Cetkovice, 

IČ: 29297141. 

 

Výsledek hlasování:   Pro  5  Proti 0   Zdržel se /Petr, Dražil/    Návrh byl přijat. 
 

 

11. Akce „Bělá u Jevíčka – ČOV a splašková kanalizace“ – příkazní smlouvy 

Starosta informoval o jednání s místostarostou a p. Abrahamem, které proběhlo dne 25.11.2020. 

Pan Abraham nás informoval o časovém harmonogramu schvalování žádostí o dotace 

Zastupitelstvem Pardubického kraje. Došlo k názorové shodě, že bychom neměli otálet a podat 

žádost o dotaci na zhotovení dokumentace pro stavební povolení a zároveň provést výběrové 

řízení /veřejnou zakázku/ na zhotovitele DSP. Na základě předchozí dobré spolupráce 

s p. Abrahamem, starosta předkládá ZO ke schválení „Příkazní smlouvu č. 32/2020“ 

na přípravu a organizační zajištění výběru zhotovitele dokumentace pro stavební povolení akce 

„Bělá u Jevíčka – ČOV a splašková kanalizace“ a „Příkazní smlouvu č. 33/2020“ na zpracování 

a podání žádosti o dotaci z PK na DSP na akci „Bělá u Jevíčka – ČOV a splašková kanalizace“, 

obojí s p. Jiřím Abrahamem, Paseky 72, 539 44 Proseč, IČ: 03768406. 

     

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Příkazní smlouvu č. 32/2020 na zajištění výběru 

zhotovitele dokumentace pro stavební povolení akce „Bělá u Jevíčka – ČOV a splašková 

kanalizace s panem Jiřím Abrahamem, Paseky 72, 539 44 Proseč, IČ: 03768406. 
 

Výsledek hlasování:    Pro  7     Proti  0    Zdržel se  0      Návrh byl přijat. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Příkazní smlouvu č. 33/2020 na podání žádosti 

o dotaci z prostředků PK na projektovou dokumentaci pro stavební povolení akce „Bělá 

u Jevíčka – ČOV a splašková kanalizace s panem Jiřím Abrahamem, Paseky 72, 539 44 

Proseč, IČ: 03768406. 
 

Výsledek hlasování:    Pro  7     Proti  0    Zdržel se  0      Návrh byl přijat. 
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12. Žádost o dotaci POV PK pro rok 2021.  

Starosta seznámil přítomné se stavem, podmínkami a termíny pro podávání žádostí z programu 

POV PK pro rok 2021. V případě dotačního titulu 1 (Obnova, údržba a pořízení obecního 

majetku v užívání obce) se zastupitelé shodli na podání žádosti o dotaci na zřízení nového 

dětského hřiště ve Smolné a v případě dotačního titulu 2 (Venkovské prodejny) podat žádost 

na prodejnu Hruška.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje podání žádosti o dotaci z programu POV PK 

pro rok 2021 na realizaci dětského hřiště ve Smolné.  

 

Výsledek hlasování:    Pro  7     Proti   0    Zdržel se  0     Návrh byl přijat. 

 

 

13. Paušální náhrada mzdy v r. 2021 pro neuvolněné členy ZO.  

Starosta navrhuje pro rok 2021 stejnou paušální částku náhrady za ztrátu výdělku 

pro neuvolněné členy zastupitelstva pro výkon veřejné funkce ve výši 200,- Kč/hod.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje paušální částku náhrady za ztrátu výdělku 

pro neuvolněné členy zastupitelstva obce při výkonu veřejné funkce pro rok 2021 ve výši  

200,- Kč/hod. 

Výsledek hlasování:    Pro   7    Proti   0    Zdržel se  0          Návrh byl přijat. 
     

 

14. Nabídky obci na odkup pozemků. 

14.1 Starosta informoval o dopise od MILNEA státní podnik v likvidaci, Praha 6, s nabídkou 

na odkup pozemků p.č. 909/1, p.č. 909/8 v k.ú. Bělá u Jevíčka LV 383. Jedná se o pozemek se 

zdrojem vody. Vyjádření členů ZO – Dražil: budovu vodárny a pozemek pod ní vlastní obec 

Březina, tak bych pozemek p.č. 909/1 přenechal jim, Ille + Továrek: obec by měla mít zájem, 

aby vlastnila pozemek se zdrojem vody ve svém katastru a měla by parcelu koupit, vše je však 

závislé na ceně, je nutné nechat vyhotovit odhad ceny obvyklé a poté se rozhodnout. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka deklaruje svůj zájem na odkoupení pozemků p.č. 909/1 

a p.č. 909/8 v k.ú. Bělá u Jevíčka od MILNEA státní podnik v likvidaci, Praha 6 a pověřuje 

starostu zadáním odhadu ceny obvyklé a jednáním o ceně za uvedené pozemky.  

Výsledek hlasování:        Pro   6    Proti        Zdržel se  /Dražil/           Návrh byl přijat 

 

14.2 Starosta informoval o nabídce fy LESCUS Cetkovice, s.r.o. na prodej pozemků p.č. 764/2, 

p.č. 766 a p.č. 968 v k.ú. Bělá u Jevíčka LV 429. Jedná se pozemky - část místní komunikace 

a polní cesty. V případě zájmu žádá nabízející podání cenové nabídky. Vyjádření zastupitelů: 

všichni zastupitelé vyjádřili zájem na odkupu uvedených pozemků, cenová nabídka bude 

stanovena po vyhotovení odhadu ceny obvyklé. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka deklaruje svůj zájem na odkoupení pozemků p.č. 764/2, 

p.č. 766 a p.č. 968 v k.ú. Bělá u Jevíčka LV 429 od firmy LESCUS Cetkovice, s.r.o. a pověřuje 

starostu zadáním odhadu ceny obvyklé a jednáním o ceně za uvedené pozemky.  
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Výsledek hlasování:    Pro  7   Proti      Zdržel se            Návrh byl přijat. 

 

15. Pronájem nebytových prostor v budově OÚ. 

Starosta informoval, že ke dni 31.12.2020 končí Smlouva o pronájmu na prostory kadeřnictví 

v budově OÚ. Záměr dalšího pronájmu byl vyvěšen na úřední desce i el. úřední desce v době 

od 24.11.2020 do 9.12.2020. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy podala p. Světlana 

Uhlířová. Starosta navrhuje uzavřít smlouvu o pronájmu s p. Světlanou Uhlířovou 

za současných podmínek 200,- Kč/měs. na dobu 5 let.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje pronájem nebytových prostor holičství 

a kadeřnictví v budově obecního úřadu paní Světlaně Uhlířové, Smolná 33, ve výši 

nájemného 200,- Kč/měs. na dobu určitou do 31.12.2025.  

Výsledek hlasování:     Pro  7    Proti 0      Zdržel se  0       Návrh byl přijat. 
 

16. Žádost o finanční dar – Charita Moravská Třebová.  

Starosta předložil žádost Charity Moravská Třebová o poskytnutí finančního daru na provoz 

charitních sociálních služeb na rok 2021 ve výši 5.000,- Kč. V roce 2020 využili klienti z naší 

obce pouze Občanskou poradnu, přesto Charita žádá o solidární přístup, aby služby tohoto 

druhu zůstaly v regionu zachovány, kdy v budoucnu i občané naší obce mohou žádat pomoc 

v obtížné životní situaci. Stejně tak může i obecní úřad potřebovat pomoc např. s řešením 

veřejného opatrovnictví.     

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje finanční dar Charitě Moravská Třebová 

na provoz charitních sociálních služeb pro rok 2021 ve výši 5.000,- Kč.   

Výsledek hlasování:   Pro 4  Proti 2 /Petr, Dražil/  Zdržel se 1 /Továrek/  Návrh byl přijat. 

 

 

17. Žádost o prominutí nájemného v době nouzového stavu. 

  

Starosta předložil žádost p. Světlany Uhlířové o prominutí nájemného za dobu 5 týdnů v trvání 

nouzového stavu, kdy jí bylo usnesením vlády zakázáno vykonávat podnikatelskou činnost 

kadeřnictví. Dále uvedl, že se jedná se o částku 250,- Kč a navrhuje její prominutí. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje prominutí nájemného p. Světlaně Uhlířové 

za dobu trvání nouzového stavu ve výši 250,- Kč.  

Výsledek hlasování:      Pro 7   Proti  0   Zdržel se   0    Návrh byl přijat. 

 

 

18. Různé 

18.1 Příloha č. 2 ke Smlouvě č. 3/18 o odstraňování a separaci komunálního odpadu v obci 

Bělá u Jevíčka pro 2021. 

Starosta informoval, že se 15.12.2020 zúčastnil členské schůze DSO TS MH v Letovicích 

a seznámil přítomné se změnami pro rok 2021. Zároveň předložil ke schválení Přílohu č. 2 

ke Smlouvě č. 3/18 pro rok 2021 s TS MH s.r.o., Sudice. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Přílohu č. 2 ke Smlouvě č. 3/18 o odstraňování 

a separaci komunálního odpadu v obci Bělá u Jevíčka pro rok 2021 s Technickými službami 

Malá Haná s.r.o., Sudice.  

Výsledek hlasování:       Pro  7    Proti  0     Zdržel se  0    Návrh byl přijat.   

 

18.2 Starosta informoval přítomné, že v rámci podání žádostí o dotaci z MMR na vybudování 

víceúčelového sportovního hřiště a rekonstrukci budovy OÚ – revitalizace fasády a výměna 

střešní krytiny, se podařilo v termínu dokončit obě projektové dokumentace, zajistit veškerá 

závazná stanoviska a vyjádření, podat obě žádosti na odbor výstavby a dokonce zajistit i územní 

souhlas pro hřiště a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru pro budovu OÚ. 

Starosta ještě provede finální kontrolu obou žádostí o dotaci a v pátek 18.12.2020 budou obě 

žádosti na MMR podány.  

 

18.3 Ve věci statického posouzení mostu přes Malonínský potok před čp. 75 starosta uvedl, že 

bylo dohodnuto místní šetření 17.12.2020 se statikem p. Bartošem z Jaroměřic, který se však 

z důvodu karantény omluvil a schůzka byla přesunuta na leden 2021.  

Starosta upozornil, že na základě vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů v § 8 č. 104/1997 Sb., 

kterou se provádí Zákon o pozemních komunikacích, vyplývá zákonná povinnost obcí a měst 

provádět pravidelné mostní prohlídky. Každý most a propustek by měl být v evidenci a zaveden 

v tzv. mostním archivu – pasportu mostů a lávek, tento pasport však obec nemá zpracovaný.  

 

18.4 Starosta informoval, že po vánočních svátcích bude do každé nemovitosti doručen 

kalendář svozu odpadu z domácností pro rok 2021, navíc bude kalendář zveřejněn a ke stažení 

na stránkách obce a zaslán jako příloha mobilní aplikací hlášení rozhlasu.   
 
 

19. Diskuze. 

Pan XXXXXXXX společně s p. XXXXXXXX a p. XXXXXXXX zopakovali svůj požadavek 

na čtrnáctidenní cyklus svozu komunálního odpadu z důvodů zápachu z popelnic. Starosta 

odpověděl, že schůze DSO TS MH proběhla už den před tímto zasedáním. Výstup z této schůze 

je takový, že plán svozu padesáti členských obcí je složitá logistická záležitost a plánuje se 

s půlročním předstihem. Není možné dělat výjimky pro jednotlivé obce ve smyslu 

krátkodobých změn cyklu vyvážení komunálního odpadu. Obec si musí s předstihem stanovit 

požadovaný roční cyklus vyvážení a je na zastupitelstvu obce, zda chce tento cyklus měnit. 

Zastupitelé Ille, Vašková, Petr, Dražil a Nárožný vyjádřili svůj názor, že se nesetkali 

s problémem zápachu popelnic a ani neobdrželi stížnosti od jiných občanů na toto téma. Kdyby 

se tak stalo, bylo by řešením uspořádání referenda.  

Starosta zopakoval obecně známou věc, že účelem zavedení barevných popelnic bylo zlepšení 

třídění odpadu domácností a snížení podílu komunálního odpadu, jelikož poplatky za jeho 

uložení stoupají, a ještě výrazně stoupat budou. Tvrzení p. XXXXXXXX, že se za stejné peníze 

dříve vyváželo dvakrát /komunál/ a teď pouze jednou je nepravdivé, vyváží se při nezměněné 

ceně třikrát měsíčně – komunál, plast a papír. Pro obec je důležité udržet množství 

vyprodukovaného komunálního odpadu pod hranicí 200 kg/občan/rok. Při překročení tohoto 

limitu dojde ke zvýšení poplatku za rok 2021 za uložení komunálního odpadu z 500,- Kč 

na 800,- Kč/t, v dalších letech se bude poplatek nadále zvyšovat.   
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20. Závěr 

Starosta poté všem popřál šťastné a veselé prožití vánočních svátků, hodně štěstí a zejména 

pevné zdraví v nadcházejícím novém roce 2021.   

Starosta poděkoval zúčastněným za účast a v 17,45 hod zasedání ukončil. 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 22.12.2020 

Upravil: Petr Nárožný 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:    Dražil Zdeněk ……………………………………………… 

 

 

                         Továrek Pavel  ……………………………………………..    

 

                            

 

 

 

Starosta:            Nárožný Petr ………………………………………………… 

 


