
Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 

569 43 Jevíčko 
 

Zápis 

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, 

konaného dne 26.10. 2017, od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ. 

 

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 

18.10.2017 do 26.10. 2017.  Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

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

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

o obcích). Poté určil ověřovatele zápisu Ing. Tomáše Nárožného 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 7Proti 0 Zdržel se 0. 

 

Schválení programu: 

 

1) Zahájení a volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2) Dohoda o vytvoření školského obvodu.  

3) Rozpočtové opatření č. 6/17 a 7/5/17. 

4) Střednědobý výhled rozpočtu obce na léta 2018-2022. 

5) Dobrovolný svazek obcí – Technické služby Malá  Haná. 

6) Požární řád obce Bělá u Jevíčka. 

7) Dotace z Programu obnovy venkova Pk na rok 2018. 

8) Dotace z Programu obnovy venkova Pk-MAS. 

9) Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 918/11 v k. p. Bělá u Jevíčka 

10) Různé. 

10) Diskuze a závěr.  

 

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 nebyla další doplnění. 

 

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. 
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1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 

Starosta určil ověřovatele zápisu Ing. Tomáše Nárožného a Josefa Červinku, 

zapisovatelkou Sylvu Továrkovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka určuje ověřovatele zápisu Ing. Tomáše 

Nárožného a Josefa Červinku, zapisovatelkou Sylvu Továrkovou. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0  Zdržel se 0. 

 

2. Dohoda o vytvoření školského obvodu. 

 

Mezi Městem Jevíčko a Obcí Bělá u Jevíčka byl sepsán návrh Dohody o vytvoření 

společného školského obvodu spádové Základní školy Jevíčko, U Zámečku 784, 

ve které budou děti s místem trvalého pobytu v Bělé u Jevíčka a Smolné plnit 

povinnou školní docházku, zároveň se OZV č.2/2017 stanoví společný školský obvod 

základní školy. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Dohodu o vytvoření školského obvodu 

spádové ZŠ Jevíčko a pověřuje starostu podpisem Dohody a zároveň schvaluje OZV 

č.2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

 

3. Rozpočtové opatření č. 6/17 a 7/5/17. 

 

Předsedkyně FV p. Smreková přečetla rozpočtové opatření č. 6/17 a 7/5/17. Finanční 

výbor na své schůzi 24.10.2017 doporučil rozpočtové opatření ke schválení OZ. 

Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje RO č. 6/17 a 7/5/17. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

 

4. Střednědobý výhled rozpočtu obce na léta 2018-2022. 

 
Se SVR na léta 2018-22 bylo ZO s předstihem řádně seznámeno, Finanční výbor jej 

projednal na své schůzi 24.10.2017. K tomuto nebyly žádné připomínky ani dotazy. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce na 

léta 2018-22. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti  0  Zdržel se 0. 
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5. Dobrovolný svazek obcí – Technické služby Malá Haná. 
 

Starosta informoval o uvažovaném založení společnosti pro zajištění komplexních 

služeb v odpadovém hospodářství v regionu Malá Haná z Jihomoravského 

a Pardubického kraje formou Dobrovolného svazku obcí – Technické služby Malá 

Haná a o možnosti vstoupit do DSO – Technické služby Malá Haná, se sídlem Sudice 

164, 680 01 Boskovice. Členstvím by obec Bělá u Jevíčka společně s ostatním 

členskými obcemi realizovala odpadové hospodářství a zavádění nových principů 

odpadového hospodářství s cílem uspořit dosud vynakládané finanční prostředky 

na svoz odpadů. 

            Občanům by tak byla dána možnost efektivně třídit odpad s přímým finančním 

dopadem na ně.  

Navrhovaný členský poplatek činí 10,- Kč/obyv./rok.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje: 

A/ založení dobrovolného svazku obcí TECHNICKÉ SLUŽBY MALÁ HANÁ 

B/ smlouvu o založení dobrovolného svazku obcí, která je přílohou č. 1 usnesení 

C/ stanovy dobrovolného svazku obcí, které jsou přílohou č. 2 tohoto usnesení 

D/ vstup obce do tohoto dobrovolného svazku obcí 

 

Hlasování:   Pro 7  Proti  0  Zdržel se 0 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka zmocňuje starostu obce k zastupování obce Bělá 

u Jevíčka k účasti, jednání a hlasování o založení a vzniku dobrovolného svazku 

obcí a dále k účasti v orgánech DSO, přičemž pověřuje starostu obce k podpisu 

zakladatelských a dalších dokumentů DSO. 

 

Hlasování:   Pro 7  Proti  0  Zdržel se 0 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí nutnost zvolit kandidáty do orgánů DSO 

a souhlasí s tím, aby volbu za obec Bělá u Jevíčka provedl starosta obce 

 

Hlasování:   Pro 7  Proti  0  Zdržel se 0 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka souhlasí se zmocněním p. Ing. Tomáše Hlavenky, 

nar. 23.1.1983, bytem Cihelna 1180/1, 692 01  Mikulov , aby podal návrh na zápis 

DSO do rejstříku svazku obcí a zastupoval obec Bělou u Jevíčka v tomto řízení. 

 

Hlasování:   Pro 7  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

 

6. Požární řád obce Bělé u Jevíčka. 

 

Starosta obce nechal zpracovat aktualizovaný Požární řád obce Bělá u Jevíčka formou 

interního dokumentu, který nahradí s účinností od 26.10.2017  OZV č.2/2005 Požární 

řád ze dne 18.10.2005 a zároveň navrhuje ke schválení OZV č.3/2017, která ruší výše 

uvedenou OZV č.2/2005. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje OZV č.3/2017, která ruší OZV č.2/2005 

„Požární řád obce Bělá u Jevíčka“. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti  0  Zdržel se 0. 

  

                                                                    

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Požární řád obce Bělá u Jevíčka 

s účinností od 26.10.2017. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti  0  Zdržel se 0. 

  

 

7. Dotace z Programu obnovy venkova PK 

 

Starosta obce informoval o žádost o dotaci z  POV z rozpočtových prostředků PK 

na rok 2018 na akci - výměna střešní krytiny a nová garážová vrata na hasičské 

zbrojnici v Bělé u Jevíčka. 

 

Návrh usnesení: 

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

2018 z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na výměnu střešní krytiny 

a výměnu vrat v hasičské zbrojnici v Bělé u Jevíčka. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0  Zdržel se 0. 

 

 

8. Dotace z Programu obnovy venkova PK 2018  přes MAS. 

 

Starosta obce informoval o „Žádosti o poskytnutí podpory Malý LEADER 

pro Moravskotřebovsko a Jevíčsko pro rok 2018“ na akci – název projektu: Obnova 

fasády budovy prodejny potravin čp. 134 v Bělé u Jevíčka. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na podání Žádosti o poskytnutí  podpory 

Malý LEADER pro Moravskotřebovsko a Jevíčsko pro rok 2018 přes MAS na 

Obnovu fasády budovy prodejny potravin v Bělé u Jevíčka. 

 

 

9. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 918/11 v k. ú.Bělá u 

Jevíčka. 
 

Jedná se o zřízení plynové přípojky k domu čp. 43 v celkové délce 6,8 m přes obecní 

pozemek p. č. 918/11 v k. ú. Bělá u Jevíčka /služebný pozemek/. Věcné břemeno je 

úplatné a OZ navrhuje cenu v místě obvyklou 200,- Kč placenou jednorázově. 

Investor Blažena Snovická, Víska u Jevíčka 33, p. Jevíčko uhradí tuto částku 

v hotovosti do pokladny OÚ. Jiný návrh ceny nebyl podán. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného 

břemene k plynárenskému zařízení s oprávněným GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem a 

investorem Blaženou Snovickou, Víska u Jevíčka 33 a jednorázovou cenou 200,- Kč 

za zřízení věcného břemene.  

 

Hlasování:   Pro 7  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

 

 

10. Různé. 

 

- starosta – dne 26.10.2017 byla doručeně žádost p. XXXXXXXX, XXXXXXXX 

Jevíčko o pronájem nebytových prostor v budově čp. 134 v Bělé u Jevíčka 

ke zřízení prodejny potravin a smíšeného zboží. Záměr pronájmu bude vyvěšen 

po dobu 15 dnů.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje vyvěšení záměru pronájmu části 

nemovitosti čp. 134 ve vlastnictví obce Bělá u Jevíčka o celkové výměře 137 m2 

za účelem zřízení prodejny potravin a smíšeného zboží. 

 

Hlasování:   Pro 7  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

 

- starosta informoval o sdělení nesouhlasného stanoviska Ministerstva zemědělství 

ke změně  Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací PK pro obec Bělá u Jevíčka 

a o žádosti Odboru životního prostředí PK o vyjádření stanoviska. Starosta obce 

navrhuje setrvat na původním rozhodnutí odkanalizování obce systémem tlakové 

kanalizace, doporučené studií zpracovanou odbornou firmou. Starosta zašle 

vyjádření OZ na Krajský úřad – odbor ŽP Pardubice. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje původní záměr na odkanalizování obce 

systémem tlakové kanalizace jako vyjádření stanoviska pro Odbor životního 

prostředí PK 

 

- starosta – k nově zakoupenému lesního malotraktoru je nutné přikoupit 

příslušenství – radlice na odklízení sněhu, posypové zařízení a vlečku  – zajistí 
starosta. 

- OZ rozhodlo, že bude nabídnut k prodeji skříňový nákladní automobil AVIA 

Furgon bez STK, vyřazeného z  HZS. Bude vyvěšen záměr prodeje v ceně 

odpovídající stavu automobilu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje vyvěšení záměru prodeje skříňového 

nákladního automobilu AVIA Furgon bez STK v ceně obvyklé dle stavu automobilu. 

 

Hlasování:   Pro 7  Proti  0  Zdržel se 0. 
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10. Diskuze a závěr. 

 

p. XXXXXXXX  - kdy se počítá s otevřením prodejny potravin. Starosta odpověděl, 

že práce na prodejně se chýlí ke konci a prodejna by měla být otevřena po dokončení 

prací a uzavření nájemní smlouvy v průběhu  měsíce listopadu 2017. 

 

 

 

 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18,05 hodin. 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:2.11.2017  Zapisovatelka: Továrková  Sylva 

 

 

Ověřovatelé:            Ing. Tomáš Nárožný……………… 

 

        Josef Červinka………….………….. 

 

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