
Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 

569 43 Jevíčko 
 

Zápis 

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, 

konaného dne 13. 12. 2017, 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 

6.12.2017  do 13.12. 2017.  Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

Starosta konstatoval, že jsou přítomni 4 členové zastupitelstva (z celkového 

počtu 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 

zákona o obcích). Omluven Ing. Tomáš Nárožný, Josef Červinka a Ladislava 

Porketová. 

Poté určil ověřovatele zápisu Antonína Petra a Ing. Ladislava Illeho. 

Zapisovatelku Sylvu Továrkovou. 

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 4 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. 2018. 

3) Plán práce kulturní komise a výborů na rok 2018. 

4) Rozpočet na rok 2018. 

5) Rozpočtové opatření. 

6) Paušální náhrada pro rok 2018. 

7) Různé. 

8) Diskuze a závěr.  

 

Starosta dal hlasovat o návrhu programu.  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje program  zasedání: 

Výsledek hlasování:   Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0. 

 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 

Starosta určil ověřovatele zápisu Ing. Ladislava Illeho a Antonína Petra, 

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

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

Antonína Petra, zapisovatelkou Sylvu Továrkovou. 

Výsledek hlasování:   Pro 4  Proti 0  Zdržel se 0. 

 

 

2. Plán práce ZO na 1. pololetí r. 2018. 

 

Starosta předložil návrh plánu práce ZO na 1. pololetí r. 2018. Nikdo ze zastupitelů 

neměl doplnění či jiný návrh.   

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje plán práce ZO na l. pololetí r. 2018.  

 

Výsledek hlasování:   Pro 4  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

 

3. Plán práce kulturní komise a výborů na rok 2018. 

 

Předseda kontrolního výboru Antonín Petr informoval přítomné o hlavních bodech 

plánu práce na rok 2018 a předsedkyně finančního výboru Anna Smreková seznámila 

přítomné s plánem práce finančního výboru na rok 2018. 

Vašková Markéta -  předsedkyně kulturní komise seznámila přítomné s plánem práce 

kulturní komise na rok 2018. 

Plány práce jsou přílohou tohoto zápisu. 

           

Návrh usnesení: 

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

na rok 2018 a plány práce finančního a kontrolního výboru na rok 2018. 

 

 

4. Rozpočet na rok 2018. 

 

Návrh rozpočtu na rok 2018, který byl vyvěšen na úřední desce a na el. úřední desce 

od 27.11.2017 do 13.12.2017, přečetla předsedkyně finančního výboru Anna 

Smreková. Paní Smreková podala informaci o tom, že návrh rozpočtu na rok 2018 byl 

projednán na schůzi finančního výboru 12.12.2017 a finanční výbor jej doporučuje 

ke schválení zastupitelstvu. Návrh a rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění 

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

zastupitelé byli podrobně seznámeni s návrhem rozpočtu na rok 2018 a neměli další 

připomínky. 

  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje rozpočet na rok 2018 

 

Výsledek hlasování:   Pro 4  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

5. Rozpočtové opatření č.8/6/17. 

 

Předsedkyně FV p. Smreková přečetla RO č. 8/6/17. Finanční výbor na své schůzi 

12.12.2017 doporučil rozpočtové opatření ke schválení ZO. Opatření je přílohou 

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

do konce roku 2017. 

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. 8/6/17 

a pověřuje starostu ke schválení rozpočtového opatření k 31.12.2017. 
 

Výsledek hlasování:   Pro 4  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

 

6. Paušální náhrada pro rok 2018. 

 

Starosta navrhl pro rok 2018 paušální částku – náhradu mzdy – pro neuvolněné členy 

zastupitelstva pro výkon veřejné správy 200,- Kč/hod. 

 

 Návrh usnesení: 

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

náhradu mzdy pro neuvolněné členy zastupitelstva pro výkon veřejné správy. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 4 Proti  0  Zdržel se 0 

 

 

 

7. Různé. 

 

- Starosta hovořil o znovu otevřené prodejně smíšeného zboží v Bělé. Vyjádřil 

nespokojenost se stávající prodejní dobou /7,00 – 14,00 hod./, kdy si občané 

dojíždějící za prací a vracející se odpoledne, nemohou nakoupit. Obec investovala 

nemalé prostředky do rekonstrukce prodejny a výsledkem by měla být všem 

vyhovující prodejní doba ze strany nájemce. Starosta bude apelovat u p. Hebelky 

na změnu prodejní doby. 

 

- Starosta zhodnotil průběh stavebních prací na realizaci akce Společenské zařízení 

obce a popsal problémy s prameny vody a tekutými písky, které komplikují průběh 

prací, kdy bude nutno přistoupit na řešení s použitím štětovnicové stěny.  

 

- Starosta uvedl, že jako každý rok, tak i letos proběhne 6.1.2018 Tříkrálová sbírka 

v obci Bělá a Smolná. Oblastní charita Mor. Třebová žádá zájemce o účast z řad 

dětí i dospělých o pomoc při její realizaci. Zájemci se mohou hlásit v kanceláři OÚ 

u p. Továrkové. 

 

- Starosta nabídl dřevo z pokácených vrb a kaštanu u hřiště v Bělé místním občanům 

k odkoupení.  

 

- Starosta – pozval občany na Vánoční koledování  s orchestrem Malá Haná 

před OÚ v neděli 17.12.2017, svoz občanů ze Smolné bude zajištěn. 
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Závěrem starosta popřál všem zastupitelům a občanům klidné prožití vánočních 

svátků a hodně zdraví a spokojenosti v novém roce 2018. 

 

 

 

 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 17,00 hodin. 

 

 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 15.12.2017  Zapisovatelka: Továrková  Sylva, upravil Petr Nárožný 

 

 

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

 

        Antonín Petr……………………….. 

 

 

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