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OBEC BĚLÁ U JEVÍČKA 
Bělá u Jevíčka 7, 569 43 Bělá u Jevíčka 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Zápis 
z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka,  

konaného dne 30.3.2022 od 16:30 hodin v sále kulturního domu v Bělé 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 22.3.2022 

do 30.3.2022. 

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 p. Dražil a p. Továrek mají k tomuto 

zápisu připomínky. Oba bez připomínek.   

 

Starosta dal hlasovat o schválení zápisu z minulého zasedání. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje zápis a usnesení č. 26 ze zasedání ZO dne 2.2.2022. 

 

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. 1/2022. 

4. Finanční vypořádání prostředků se státním rozpočtem za rok 2021. 

5. Zpráva o finanční kontrole ve veřejné správě za rok 2021. 

6. Veřejná zakázka „Oprava místních komunikací“. 

7. Pracovní místo pro obec Bělá u Jevíčka. 

8. Smlouva o budoucí smlouvě č. IV-12-2022311/SOBSVB/2 (var.3) s ČEZ a.s.  

9. Smlouva o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu knihoven PK. 

10. Žádost o finanční dar – ZO Českého svazu včelařů Jevíčko.  
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11. Koňské stáje ve Smolné. 

12. Informace starosty o odpadovém hospodářství obce za rok 2021. 

13. Informace starosty o prodeji dřeva. 

14. Různé. 

15. Diskuze. 

16. Závěr. 

 

Starosta se zeptal na případné další změny či doplnění programu. Žádné doplňující body nebo 

připomínky nebyly vzneseny a starosta dal hlasovat o návrhu programu. 

  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje program 27. zasedání Zastupitelstva obce Bělá 

u Jevíčka. 

 

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

 

 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Starosta jmenoval ověřovatele zápisu p. Ing. Illeho a p. Petra a zapisovatelkou p. Vaškovou. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.  

 

 Návrh usnesení: 

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

Petra, zapisovatelkou Markétu Vaškovou. 

 

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

 

 

3. Rozpočtové opatření č. 1/2022  

Starosta úvodem informoval o změně úrokové sazby úvěru u ČS z 0,8 % na 3,92 % k 6.1.2022 

a o záměru, projednaném na minulém zasedání ZO na předčasném, bez sankčním, doplacení 

úvěru, ke kterému je vše připraveno.  Poté předal slovo předsedovi FV p. Dražilovi, který seznámil 

přítomné s RO č. 1/2022, které projednal finanční výbor dne 28.3.2022 a doporučil ZO 

ke schválení. Uvedené rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.     

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022. 
 

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

 

 

4. Finanční vypořádání prostředků se státním rozpočtem za rok 2021 

Předseda FV Zdeněk Dražil seznámil přítomné zastupitele se Zprávou o finančním vypořádání 

prostředků se státním rozpočtem v roce 2021, kterou projednal finanční výbor dne 28.3.2022. Tato 

zpráva je přílohou zápisu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí Zprávu o finančním vypořádání prostředků 

se státním rozpočtem v roce 2021. 
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5. Zpráva o finanční kontrole ve veřejné správě za rok 2021  

Předseda FV Zdeněk Dražil seznámil zastupitele se Zprávou o finanční kontrole ve veřejné správě 

za rok 2021. Dokument byl projednán finančním výborem dne 28.3.2022 a je přílohou tohoto 

zápisu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí Zprávu o finanční kontrole ve veřejné správě 

za rok 2021. 

 

 

6. Veřejná zakázka „Oprava místních komunikací“ 

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie na opravu místních komunikací starosta 

oslovil s žádostí o zpracování a podání cenové nabídky na jednotkovou cenu za 1 tunu materiálu 

/trysková metoda při předpokládaném objemu cca 25 tun/ tři firmy. Ve stanoveném termínu 

doručily svoje nabídky dvě firmy /v cenách bez/s DPH/: 

• NVB LINE s.r.o. Kvasice   3.100,- / 3751,- Kč/t   záruka 12 měsíců 

• ROADMEDIC s.r.o. Šumperk  3.347,- / 4050,- Kč/t   záruka 12 měsíců 

• REACOM s.r.o. Třebíč nabídku nedoručila  

Starosta navrhuje ke schválení jako cenově nejvýhodnější nabídku od fy NVB LINE s.r.o., 

Kvasice. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje v rámci veřejné zakázky „Oprava místních 

komunikací“ nejvýhodnější nabídku fy NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČ: 

26979675 v jednotkové ceně 3.751,- Kč/t . 

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

 

 

7. Pracovní místo pro obec Bělá u Jevíčka 

Starosta seznámil zastupitele s dopisem ředitele krajské pobočky ÚP Ing. Petra Klimpla a se situací 

ohledně schvalování pracovníků v rámci VPP. Vzhledem k množství úkolů a pracovních 
povinností, které musí obec plnit, starosta navrhuje zřízení prozatím jednoho dělnického 

pracovního místa na dobu určitou od 1.4. do 30.11.2022. Počátkem dubna podá žádost na zřízení 

dalších pracovních míst VPP na základě doporučení ÚP.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje vznik jednoho dělnického pracovního místa u Obce 

Bělá u Jevíčka na dobu určitou od 1.4.2022 do 30.11.2022. 

 

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

 

 

8. Smlouva o budoucí smlouvě č. IV-12-2022311/SOBSVB/2 (var.3) s ČEZ a.s.  

Starosta informoval, že se jedná již o třetí variantu stavby zemního vedení nn pro parcelu p.č. 46/1 

v k.ú. Bělá u Jevíčka. V zájmovém území stavby je ve správě obce nadzemní vedení veřejného 

osvětlení, které by mělo být dle navrhovaného řešení demontováno společně s demontáží sloupů 

a přípojek pro domy čp. 58, 1, 112 a 114. Tím by vznikla situace, kdy by část obce zůstala bez 

veřejného osvětlení, což není v zájmu obce. Starosta podmínil projektantovi souhlas s územním 

rozhodnutím zřízením příloze zemního vedení pro veřejné osvětlení při pokládce zemního vedení 

nízkého napětí ČEZu. Projektant následně odkázal obec na projednání této záležitosti s ČEZem. 

Vzhledem k tomu, že ještě není známa odpověď ČEZu, starosta stahuje návrh na projednání 
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smlouvy o smlouvě budoucí, až do doby, než se situace s možností příložky vedení veřejného 

osvětlení k výkopu ČEZu vyjasní. Názory zastupitelů – bez připomínek s tím, že berou na vědomí. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí informaci ve věci příloze zemního vedení pro 

veřejného osvětlení při pokládce vedení ČEZu (stavba IV-12-2022311 Bělá u Jev. p.č.46/1 knn). 

 

 

9. Smlouva o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu knihoven PK 

Starosta informoval o výsledcích sdružování prostředků v r. 2021 a předložil ke schválení 

Smlouvu o sdružování prostředků na nákup knih do výměnného fondu pro knihovny v regionu 

Pardubice s Městskou knihovnou ve Svitavách pro rok 2022 a zároveň navrhnul poskytnutí 

příspěvku ve výši 1000,- Kč.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Smlouvu o sdružování prostředků na nákup knih 

do výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice s Městskou knihovnou ve Svitavách 

a zároveň schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 1000,- Kč. 

 

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

 

10. Žádost o finanční dar – ZO Českého svazu včelařů Jevíčko.  

Starosta informoval o žádosti ZO Českého svazu včelařů Jevíčko o poskytnutí finančního daru 

z rozpočtu obce Bělá u Jevíčka na rok 2022 ve výši 6.000,- Kč na úhradu nákladů spojených 

s léčením včel na hubení roztoče „varroa destructor“ v obci Bělá u Jevíčka a místní části Smolná. 

Celkové náklady činí 8.453,- Kč, což je 79,- Kč na včelstvo. V k.ú. obce včelaří 11 včelařů, 

spravujících 107 včelstev na 11 stanovištích. Starosta navrhuje poskytnout žádanou částku 

s podmínkou rozdělení mezi včelaře do výše max. 20 včelstev na jednoho včelaře. Bez 

připomínek. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje finanční dar z rozpočtu obce Bělá u Jevíčka na rok 

2022 ve výši 6.000,- Kč na léčbu varoázy v obci Bělá u Jevíčka a místní části Smolná 

s podmínkou rozdělení mezi včelaře do výše max. 20 včelstev na jednoho včelaře. 

Výsledek hlasování:       Pro: 6    Proti: 0   Zdržel se: 1 /Petr/      Návrh byl přijat.    

 

 

11. Koňské stáje ve Smolné 

Starosta připomněl fakta ohledně problémů, vzniklých ve Smolné na p.č. 213/1, p.č. 217 a p.č. 

443, vše k.ú. Smolná u Jevíčka, které se řešili již na minulém zasedání ZO. Dne 25.2.2022 proběhla 

schůzka zainteresovaných stran přímo na místě ve Smolné, které se zúčastnil za obec starosta, 

zástupce HZS Jevíčko, majitel dotčeného pozemku p. Kxxxxxx a p. Pxxxxxx, sl. Šxxxxxx a občané 

a majitelé nemovitostí ve Smolné (p. Uxxxxxx, p. Šxxxxxx, p. Hxxxxxx, p. Kxxxxxx). Na místě bylo 

celkem jedenáct koní. Zástupce HZS uvedl, že při jednáních o pronájmu pozemku byla řeč o třech 
- čtyřech koních, s čímž sl. Šxxxxxx nesouhlasila. P. Kxxxxxx uvedl, že pro uvažovaný počet 

14 koní je pozemek nedostačující, sl. Šxxxxxx uvedla, že má předjednán pronájem dalších ploch 

od p. Hxxxxxx a p. Šxxxxxx. Dále byla uvedena a zopakována již dříve zmíněná známá fakta. 

P. Kxxxxxx se poté vyjádřil, že pro něj je v první řadě důležitá spolupráce s obcí a že nemá 

v úmyslu udělat cokoliv proti zájmům obce. Proto ponechá konečné rozhodnutí na Zastupitelstvu 

obce Bělá u Jevíčka. V případě souhlasu dotčený pozemek sl. Šxxxxxx prodá, v případě nesouhlasu 
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podá výpověď z nájmu. Po skončení schůzky předala p. Šxxxxxx, bytem XXXXXX, starostovi 

petici za zrušení stájí ve Smolné, kterou podepsalo 41 občanů a majitelů nemovitostí. Zároveň je 

známo, že proběhla i petiční akce na podporu stájí, nebyla však starostovi předána, takže nejsou 

známy žádné výstupy.  

Následně proběhla 15.3.2022 na žádost sl. Šxxxxxx schůzka na OÚ v Bělé, které se zúčastnil 

starosta a místostarosta obce, na straně druhé sl. Šxxxxxx a její právní zástupkyně p. Sxxxxxx. 

Dotyčné požádaly o pochopení a podporu jejich záměrů, nabídly ochotu spolupráce s obcí formou 

brigád, akcí pro děti, popř. poskytnutí finančního příspěvku na opravu komunikací. Starosta 

hovořil o náladě v této věci mezi občany a o tom, že pokud má obec podpořit zájmy sl. Šxxxxxx, 

měla by se zejména jmenovaná snažit náhled občanů k její osobě a jejím záměrům změnit 

k lepšímu. Zastupitelé musí chránit zájmy svých občanů a nebudou rozhodovat proti jejich 

většinovým názorům.  

Starosta uvedl, že chování a přístup ze strany „koňařů“ se v poslední době zlepšil, o víkendu 

zorganizovali akci - Den otevřených dveří.  

Dále starosta poskytl informaci ze strany Odboru výstavby a územního plánování Jevíčko - bylo 

přerušeno řízení o odstranění stavby do pravomocného ukončení řízení o dodatečném povolení 

stavby. Bude-li stavba dodatečně povolena, řízení o odstranění stavby stavební úřad zastaví. Pokud 

stavba dodatečně povolena nebude, stavební úřad nařídí odstranění stavby. Zde je nutné 

připomenout, že proinvestované prostředky na černé stavbě nemohou být důvodem pro legalizaci 

stavby. 

 

Poté starosta otevřel diskuzi: 

Zastupitel p. Antonín Petr – nejprve si vyslechnu názory občanů, zda změnili svůj názor. 

P. Mxxxxxx (občan Bělé) – co se lidem ve Smolné nelíbí, co mají proti koňům? P. Šxxxxxx se ho 

zeptala, zda se byl na místě podívat. P. Mxxxxxx odpověděl, že nebyl, P. Šxxxxxx řekla, že k tomu 

pak není co dodat.  

P. Pxxxxxx (občan Smolné) se vyjádřil, že starosta měl obejít občany, kteří souhlasí se stájemi, 

dále že díky koním nemá na své zahradě bodláky a kdo bude pozemky síct, zmínil, že Střevíčník 

pantoflíček koním páchne, takže ho nezničí, že někdo roznáší informace o otrávených studních 

a podává dezinformace o konání dne otevřených dveří …. 

Zástupce sl. Šxxxxxx (Tomáš Fxxxxxx) hovořil ze široka o tom, že na začátku se udělalo spoustu 

chyb, ale že následně bude vše už jen dobré, o jejich plánech do budoucna, jako jsou programy 

pro děti a zřízení příměstského tábory pro děti.  

Starosta odpověděl, že takové plány na tábory, které musí mít svoje zázemí, neodpovídají 

územnímu plánu a navíc potvrzují to, z čeho mají občané obavy, tj. zvýšená doprava přes obec 

a problémy s parkováním automobilů. 

Zástupce Šxxxxxx – neparkovalo by se nutně na návsi, ale na krajnici místní komunikace.  

Zastupitel Ing. Ille připomněl, že další zmiňované pozemky od p. Šxxxxxx jsou vedeny jako sad 

a roste na nich spousta stromů, které by koně zlikvidovali. Odpověď - k tomu bychom si vyžádali 

vyjádření odboru životního prostředí MT.   

Sl. Šxxxxxx začala hovořit o tom, že jsou koně dobře živení a o provedených veterinárních 

kontrolách, že může doložit, že koně jsou zdraví a v pořádku.  
Starosta odpověděl, že tohle není předmětem dnešního jednání.  

Následovalo překřikování a bezvýznamná argumentace obou stran, kdy starosta tuto diskusi 

ukončil.  

Starosta dále informoval, že oslovil všechny přímé stěžovatele a vlastníky nejblíže dotčených 

nemovitostí (Uxxxxxx, Uxxxxxx, Šxxxxxx, Kxxxxxx, Sxxxxxx, Šxxxxxx, Nxxxxxx), aby zjistil, zda 

je možná změna jejich názoru s ohledem na výše zmíněnou schůzku s p. Sxxxxxx a sl. Šxxxxxx 

a jejich nabídku ke spolupráci a obnovení důvěry. Konstatoval, že nikdo z přímých sousedů názor 

nezměnil a nadále trvají na odstranění stájí, kdy zmiňovanými důvody jsou: blízkost stájí obydlené 

části obce, z toho vyplývající zápach a hmyz v letních měsících, nevyhovující úzká přístupová 

cesta přímo hraničící se vstupem do domu čp. 33, nutnost transportu veškerého materiálu přes 

náves, zahrazená obecní cesta p.č. 433, dále jsou zmiňovány exkrementy a nepořádek. Přes určitá 

zlepšení, je však nejčastěji zmiňovaným důvodem přetrvávající nedůvěra k osobě sl. Šxxxxxx, 
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která vznikla v počátcích jejího působení. To je vážné zjištění a je zřejmé, že do budoucna by to 

přinášelo další nemalé problémy v soužití.  

Zástupce sl. Šxxxxxx zopakoval, že od teď již bude vše v pořádku ke spokojenosti občanů a že žádá 

dalších třicet dní, aby mohli občany Smolné přesvědčit.   

Zastupitel Dražil: dejme jim tedy ještě jednou možnost přesvědčit lidi. 

Zastupitelé Kobelka a Vašková: k ničemu to nepovede, už měli možnost lidi přesvědčit a nikdo 

názor nezměnil, za měsíc se to celé bude znovu opakovat. 

Zastupitel Petr: navrhuji hlasování o prodloužení termínu konečného rozhodnutí zastupitelstvem 

obce na příští zasedání, nejdříve za 30 dní. 

 

Starosta přednesl návrh usnesení. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje odložení rozhodnutí o koňských stájích ve Smolné 

do příštího zasedání Zastupitelstva obce, minimálně však o 30 dní. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 3 /Dražil, Petr, Továrek/    Proti:  3 /Nárožný, Kobelka, Vašková/ 

                                  Zdržel se: 1 /Ille /                          Návrh nebyl přijat.  

 

Starosta uvedl, že vzhledem k vzniklé situaci a dnes zmíněným argumentům, s ohledem na stav 

vztahů mezi občany Smolné, které je nutné navrátit k dřívějšímu stavu, navrhuje po zralé úvaze 

text usnesení.   

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka nesouhlasí s výstavbou stájí na pozemku p.č. 217 k.ú. Smolná 

u Jevíčka vzhledem k většinovému názoru občanů a majitelů nemovitostí ve Smolné, vyjádřené 

peticí, předané starostovi obce dne 25.2.2022. 

 

Výsledek hlasování:    Pro: 6     Proti: 0    Zdržel se: 1 /Továrek/           Návrh byl přijat. 

 

 

12. Informace starosty o odpadovém hospodářství obce za rok 2021  

Starosta seznámil přítomné s informací o odpadovém hospodářství obce za rok 2021, zpracovaný 

leták byl doručen do všech domácností a byl uveřejněn na stránkách obce. Z uvedených informací 

vyplývá, že obec v r. 2021 na odpadové hospodářství doplácela na každého občana/nemovitost 

částkou 274,- Kč. Za letošní rok to bude vzhledem k inflaci částka výrazně vyšší a bude nutné 

zvýšit místní poplatek za odpady, který je od r. 2015 prakticky stejný. Starosta připomněl sběr 

velkoobjemového a nebezpečného odpadu, letáky byly doručeny do všech nemovitostí. 

Zastupitel Petr informoval o množství vytříděného a odvezeného elektroodpadu, který zajišťuje 

SDH Bělá u Jevíčka.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí informaci o odpadovém hospodářství obce 

za rok 2021.  

 

 

13. Informace starosty o prodeji dřeva 

Na žádost zastupitele Pavla Továrka starosta vypracoval informaci o prodeji dřeva od r. 2018 

a seznámil přítomné s jejím obsahem. Zpráva je přílohou tohoto zápisu. Dále starosta informoval 

o havarijním stavu větrem nahnutých borovic nad trafostanicí u vodárny ve Smolné, kdy bylo 

nutno urychleně zajistit jejich pokácení. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí informaci starosty o prodeji dřeva od r. 2018 

do současnosti. 
 

 

14. Různé 

14.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci Bělá u Jevíčka 

č. 03/18  

Starosta informoval o dopise představenstva TS Malá Haná, kterým vysvětluje nutnost navýšení 

cen za svoz odpadu a předkládá ke schválení Dodatek č.1 ke Smlouvě č. 03/18. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sběru, přepravě 

a odstraňování odpadu v obci Bělá u Jevíčka č 03/18 s TS MH s.r.o., Sudice 168, IČ: 07037970. 

 

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

 

14.2 Zahrazení účelové komunikace p. č. 918/7 k. ú. Bělá u Jevíčka 

Starosta seznámil přítomné se zápisem z jednání ve věci zahrazení účelové komunikace Na Hrázi, 

kde došlo k dohodě o řešení sporu. Starosta navrhnul oslovit Ing. Andreu Vraspírovou s žádostí 

o vypracování projektu na osazení dopravních značek dle představ obou zúčastněných stran 

s ohledem na nutnost schválení DI Svitavy a Odborem dopravy MT. K tomuto návrhu nebylo 

žádných připomínek. Zápis z jednání je přílohou tohoto zápisu. 

14.3 Projektová dokumentace pro stavební povolení na mosty MK1, MK2 a MK3  

Ve věci zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukce mostů vyzval 

starosta zastupitele k vyjádření. Vzhledem k cenám za PSD a rozpočtům na rekonstrukci mostu 

navrhnul p. Petr vyhlášení veřejné zakázky na PSD prozatím pouze na most ev. č. MK3 u čp. 75 

(xxxxxx). S tímto návrhem panovala shoda. 

14.4 Areál Haldy 

Starosta v návaznosti na informace podané na minulém zasedání ZO informoval, že předmětný 

dub letní byl majiteli pokácen, přičemž bylo zjištěno, že přes tvrzení znaleckého posudku se v něm 

nenacházela žádná dutina ani hniloba a strom byl zcela zdravý. Geodetické zaměření komunikace 

k odkoupení obcí bude provedeno 11.4.2022. K podpisu smlouvy s SDH Bělá na pronájem části 

areálu Haldy prozatím nedošlo.   

14.5 Přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce Bělá u Jevíčka 

Starosta informoval o průběhu neplánovaného přezkumu (auditu) dne 4.3.2022, kdy výsledkem 

přezkumu bylo konstatování, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

14.6 Cyklistické závody Českého poháru mládeže 

Starosta informoval o konání závodu Českého poháru mládeže – časovka jednotlivců, dne 9. dubna 

v čase od 9:00 do 17:00 hod, kdy bude silnice Jevíčko – Smolná – Bělá – Březina uzavřena 

pro veškerý provoz. Pouze místní provoz bude umožněn na trase mezi Bělou a Smolnou 

za doprovodnými vozidly.  
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14.7 Seznámení s dopisem ministra vnitra  

Starosta seznámil přítomné s dopisem ministra vnitra, zejména s praktickými informacemi 

ohledně ubytování uprchlíků a poskytovaných kompenzací. Informace budou uveřejněny 

na stránkách obce.  

14.8 Výzva koordinátora tras optických vláken PK 

Starosta seznámil přítomné s výzvou koordinátora tras OV PK p. Krátkého ke schválení usnesení 

v této věci. Po telefonickém dotazu bylo zjištěno, že prozatím je plánována trasa Křenov – Březina 

– Slatiny. V Březinách bude pouze odbočkový sloupek pro směr Bělá u Jevíčka – Smolná, 

chránička bude na této trase uložena až v době rekonstrukce komunikace. Dle vyjádření 

koordinátora není nutné schvalovat v této věci a v této fázi usnesení. 

14.9 Akce Výboru pro kulturu a občanské záležitosti 

Starosta předal slovo předsedkyni VKOZ p. Vaškové, která seznámila s nadcházejícími akcemi: 

• Ukliďme Česko – ukliďme okolí Bělé a Smolné – 2.4.2022. 

• Promítání kina v KD – rodinná komedie „Tady hlídáme my“ v pátek 8.4.2022 v 18:30. 

• Pletení pomlázek – středa 13.4.2022 v 16:00 hod. 

• Promítání kina v KD – animovaná pohádka „Myši patří do nebe“ v pátek 15.4.2022. 

• Pálení čarodějnic ve spolupráci s SDH Smolná v sobotu 30.4.2022.  

• Divadelní představení „Balada pro banditu“ ve Velkých Opatovicích v pátek 6.5.2022 

v rámci oslavy Dne matek pro naše ženy zdarma, doprovod vstupné 130,- Kč, nutno 

objednat do 10.3.2022. 

 

15. Diskuze 

XXXXXX (Smolná) si stěžoval na špatný mobilní signál – starosta odpověděl, že tato problematika 

je již dlouho v řešení, viz. dřívější zápisy ze zasedání. 

XXXXXX (Smolná) – vozidla před jeho nemovitostí čp. 39 jezdí rychle, most je přetěžován, voda 

z komunikace mu stéká k nemovitosti – starosta odpověděl, že na základě dřívějších stížností bylo 

osazeno v tomto úseku nové dopravní značení. Jeho nedodržování je otázkou pro dopravní policii. 

Komunikace je ve vlastnictví PK a ne obce.      

 

 

16. Závěr 

Starosta popřál poděkoval všem zúčastněným za účast a v 18:10 hod zasedání ukončil. 

 

Zápis vyhotoven dne: 4.4.2022, upravil: Petr Nárožný 

 

 

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

 

                        Petr Antonín  ………………………………………. 

 

 

 

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


