
  

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 

569 43 Jevíčko 
 

Zápis 

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, 

konaného dne 16.5.2017  od 16:30 hodin v hasičské zbrojnici ve Smolné 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 

4.5.2018 do 16.5.2018 . 

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

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

obcích). Omluvena Ladislava Porketová. 

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 z minulého zasedání: 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0. 

 

Schválení programu: 

 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou 

členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu 

programu starosta požádal o přeložení bodů č. 3 a 5 na program příštího zasedání ZO a 

doplnění dalšího bodu programu – podklady pro zápis událostí do kroniky za rok 

2017.   

 

1) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 

2) Stanovisko Min. zemědělství ke změně Plánu rozvoje vodovodu a kanalizací. 

3) Závěrečný účet obce a Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017 

4) Rozpočtové opatření č. 3/18 a 4/2/18. 

5) Schvalování účetní závěrky za rok 2017. 

6) Cenové nabídky na opravy v obci a nákup movitého majetku. 

7) Smlouva na sběr použitého oleje z domácností. 

8) Různé-dotace z Pardubického kraje. 

9) Poklady pro zápis událostí do kroniky za rok 2017. 

 

 

Starosta dal hlasovat o změně návrhu programu.  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje program zasedání. 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0. 
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1.    Určení ověřovatelů a zapisovatele. 

 

Starosta určil ověřovatele zápisu Ing. Tomáše Nárožného a Annu Smrekovou, 

zapisovatelku  Sylvu  Továrkovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka určuje ověřovatele zápisu Ing. Tomáše 

Nárožného a Annu Smrekovou a zapisovatelkou Sylvu Továrkovou. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0  Zdržel se 0. 

 

 

2.    Stanovisko Min. zemědělství ke změně Plánu rozvoje vodovodu a kanalizací. 

 

Starosta seznámil přítomné s dalším zamítavým stanoviskem MZe ve věci změny 

PRVK pro obec Bělá u Jevíčka a navrhuje jednání k tomuto Stanovisku za účasti 

zastupitelů, projektanta a pracovníků Krajského úřadu PK. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí Stanovisko Min. zemědělství ke 

změně Plánu rozvoje vodovodu a kanalizací a pověřuje starostu dalším jednáním ve 

věci odkanalizování obce. 

 

 

4. Rozpočtové opatření č. 3/18 a 4/2/18. 

 

Předsedkyně FV seznámila přítomné s RO č. 3/18 a 4/2/18, která projednal finanční 

výbor a doporučil jej ke schválení. Rozpočtová opatření jsou přílohou tohoto zápisu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje RO č. 3/18 a 4/2/18. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti  0  Zdrželi se 0. 

 

 

6. Cenové nabídky na opravy v obci a nákup movitého majetku. 
 

a) Starosta informoval přítomné o těchto plánovaných opravách v obci: 

- zpevnění břehů potoka, čelo propustku a výměna 2ks odvodňovacích žlabů a nová 
svodnice nad vodojemem v  Bělé u Jevíčka.   

Pro výběrové řízení byly osloveny 4 firmy a 3 zaslaly tyto CN: 

1. M-Silnice a.s. 208 882,- Kč vč. DPH 

2. SÚS Mor. Třebová 242 254,- Kč vč. DPH 

3. Stavby JZL s.r.o. 388 248,- Kč vč. DPH 

            Byla vybrána nejvýhodnější CN firmy M-Silnice a.s., Husova 1697, Pardubice. 

Starosta navrhuje rozdělit výše uvedenou akci na dvě dílčí: č.1) výměna 2 ks 

odvodňovacích žlabů v ceně 69.798,- Kč / bude provedena přes POV 2018 Regionu 

MTJ, ze kterého obec obdržela dotaci ve výši 34.410,- Kč a zbývající částku 35.388,- 

Kč do hodnoty zakázky zaslat jako mimořádný členský příspěvek  Regionu MTJ/ a 

č.2) zpevnění břehů potoka ,čelo propustku a svodnice nad vodojemem v ceně 

139.084,- Kč.    

  

 

                                                              -2- 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje CN firmy M-Silnice, Pardubice na 

zpevnění břehů potoka, čelo propustku, výměnu odvodňovacích žlabů a svodnice 

nad vodojemem  a pověřuje starostu podpisem dvou dílčích Smluv o dílo a zajištěním 

podpisu předsedy svazku Smlouvy o dílo přes POV 2018 Regionu MTJ. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti  0  Zdrželi se 0 . 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje poskytnutí mimořádného členského  

příspěvku Regionu MTJ ve výši 35.388,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

Výsledek hlasování:   Pro  6  Proti  0  Zdrželi se  0 . 

 

 

b) Starosta obeslal s žádostí o zaslání CN na rolovací garážová vrata do budovy 

hasičské zbrojnice v Bělé u Jevíčka 4 firmy. CN zaslaly tyto firmy: 

1. Kružík – firma MONTEX Petr Vodička Svitavy 96 242,- Kč vč. DPH 

2. TRIDO – Jaromír Přikryl, Letovice 159 986,- Kč 

3. LOMAX – Vlastimil Ondráček, Bořetice 97 237,- Kč. 

Byla vybrána nejvýhodnější CN firmy MONTEX -  Petr Vodička ,Svitavy.    

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje CN firmy MONTEX Petr Vodička, 

Svitavy na dodávku rolovacích garážových vrat a pověřuje starostu podpisem 

Smlouvy o dílo. 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti  0  Zdrželi se 0. 

 

 

c) CN na dodání tří straně sklápěcího návěsu za traktor poskytly 2 firmy ze 3 

obeslaných a to: 

1. Tlamka s.r.o. – zahradní technika, Boskovice 99 825,- Kč vč. DPH 

2. Keřka s.r.o. Pardubice 108 900,- Kč vč. DPH 

Byla vybrána nejvýhodnější CN firmy Tlamka s.r.o,, Boskovice. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje CN firmy Tlamka s.r.o.-zahradní 

technika, Boskovice na nákup sklápěcího návěsu za traktor a pověřuje starostu 

podpisem kupní smlouvy. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti  0  Zdrželi se 0. 

 

 

SDH Bělá u Jevíčka požádal starostu o součinnost při akci „přístavek k budově 

hasičské zbrojnice“, jedná se o provedení nových základů a dlažby nového přístavku. 

Starosta vyzval firmu Stavby JZL s.r.o. Velké Opatovice k podání  CN, jež je na 

částku ve výši 48 333,- Kč /bez DPH/  Tato cena je cenou maximálně přípustnou, 

protože některé stavební práce provedou členové SDH svépomocí a jejich hodnota se 

odečte. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje CN firmy Stavby JZL s.r.o. Velké 

Opatovice na stavební práce na přístavku k hasičské zbrojnici v Bělé u Jev. a 

pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti  0  Zdrželi se 0. 
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7.   Smlouva na sběr použitého oleje z domácností. 

 

Starosta předložil nabídku firmy Libor Černohlávek, Církvice na sběr a zajištění 

nakládky, odstraňování a likvidaci kuchyňských olejů a tuků. Jedna sběrná nádoba 

bude v Bělé u Jev. na stanovišti u OÚ a druhá ve Smolné. Olej odevzdaný v PET 

lahvích se bude svážet 1 x měsíčně zdarma. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje „Smlouvu o poskytnutí služeb“  na 

zajištění sběru a likvidace kuchyňských olejů a tuků s firmou Černohlávek, Církvice 

a pověřuje starostu jejím podpisem.  

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0  Zdrželi se 0. 

 

 

8.     Různé – Dotace z Pardubického kraje 

starosta podal informaci, že obci nebyla schválena dotace PK z POV 2018 

starosta informoval, že z programu „Podpora realizace rozvojových projektů 

v problémových mikroregionech PK“ nám byla schválena investiční dotace na projekt 

„Společenské zařízení v Bělé u Jevíčka pro činnost místních spolků a pořádání 

kulturních akcí“ ve výši 1.300.000,- Kč. Evidenční č. smlouvy OR/18. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z 

programu „Podpora realizace rozvojových projektů v problémových mikroregionech 

Pardubického kraje“ a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0  Zdrželi se 0. 

 

 

9.    Podklady pro zápis událostí do kroniky za rok 2017. 

 

Zastupitelé měli možnost se seznámit s podklady pro zápis událostí do kroniky za  rok 

2017. Navrhli mírné úpravy a v některých částech zestručnění a doplnění. Zápis do 

kroniky může být proveden.   

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje zápis událostí do kroniky obce Bělá u 

Jevíčka za rok 2017. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0. 

 

 

10.  Diskuze a závěr. 

 

Starosta – podal informaci ohledně sousedských sporů o hranice pozemků mezi 

rodinami XXXXXXXX a XXXXXXXX. Obec objednala u fy Geodézie Zemánek 

Blansko zaměření hranice pozemku p. č. 918 /10 a  tyto hraniční body byly 

vyznačeny. 

 

Ze strany obce Bělá u Jevíčka je celá záležitost považována za vyřízenou a případné 

další spory mezi rodinami XXXXXXXX a XXXXXXXX doporučujeme řešit přes 

odbor výstavby MěÚ Jevíčko či soud. 
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Starosta – v sobotu 26. 5. 2018 se uskuteční sběr železného šrotu v Bělé i ve Smolné a 

provedou jej místní hasiči.  

 

Starosta – doporučuje občanům v tomto období malých dešťových srážek šetřit vodou. 

 

 

 

 

            Starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil v 17,25 hod.     

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 21.5.2018.  

Zapisovatelka: Továrková  Sylva, upravil Nárožný Petr. 

 

 

 

 

Ověřovatelé:             Anna Smreková  ………………………… 

 

          Ing. Tomáš Nárožný ................................. 

 

 

 

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