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Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 

569 43 Bělá u Jevíčka 
 

Zápis 

z 6. zasedání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, 

konaného dne 15. 5. 2019 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 7. 5. 2019 

do 15. 5. 2019. 

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). Omluven: 

p. Ivo Kobelka. 

Poté určil ověřovatele zápisu: p. Antonína Petra a p. Pavla Továrka a zapisovatele 

p. Ladislava Illeho. 

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 č. 5 ze zasedání ZO dne 3. 4. 2019. 

 

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.                                                                            
 

1) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2) Závěrečný účet obce za rok 2018 a Zprávou o přezkoumání hospodaření obce 

3) Rozpočtové opatření č. 3/19 a 4/3/19 

4) Technické služby Malá Haná – podíl obce na akci odděleného sběru odpadů 

5) Technické služby Malá Haná – návratná finanční výpomoc, veřejnoprávní 

smlouva 

6) Dotace PK pro JSDH – přívěs k dopravnímu automobilu 

7) Dotace PK POV pro r. 2019 

8) Dotace PK POV přes Region MTJ  

9) Žádost o dotaci PK pro JSDH na vybavení zásahovými oděvy a obuví 

10) Veřejná zakázka – zhotovení jeviště ve Společenském zařízení  

11) MLK – zřizovací listina a knihovní řád 

12) Žádost o pronájem části pozemku p. č. 169/2 v k. ú. Bělá u Jevíčka 

13) Žádost o pronájem části pozemku p. č. 950/1 v k. ú. Bělá u Jevíčka 

14) Stanovisko MZe na změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací PK pro obec Bělá 

u Jevíčka 

15) Žádost o příspěvek na vybavení Mateřské školy Březina  
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16) Informace o průběhu realizace distribuce barevných popelnic občanům   

17) Různé 

18) Diskuze  

19) Závěr 

 

Starosta dal hlasovat o návrhu programu.  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje program zasedání ZO. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 
 

 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Starosta určil ověřovatele zápisu p. Antonína Petra a p. Pavla Továrka, zapisovatele 

p. Ladislava Illeho.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka určuje ověřovatele zápisu Antonína Petra a Pavla 

Továrka, zapisovatele p. Ladislava Illeho. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 
 

 

2. Závěrečný účet obce za rok 2018 a Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 

Předseda FV p. Zdeněk Dražil seznámil přítomné se Závěrečným účtem obce za r. 2018 a se 

Zprávou o přezkumu hospodaření za r. 2018. Oba dokumenty byly vyvěšeny na úřední desce 

a elektronické úřední desce po dobu 15 dnů, byly projednány FV a jsou přílohou tohoto 

zápisu. ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce bez výhrad, nebyly zjištěny žádné 

chyby a nedostatky. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2018 včetně 

Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2018. 

Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 
 

 

3. Rozpočtové opatření č. 3/19 a 4/3/19 

Předseda FV Zdeněk Dražil seznámil ZO s RO č. 3/19 a s RO č. 4/3/19, které projednal 

finanční výbor a doporučil obojí ke schválení. Uvedené RO jsou přílohou tohoto zápisu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje rozpočtová opatření č. 3/19 a 4/3/19. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 
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4. Technické služby Malá Haná – podíl obce na akci odděleného sběru odpadů 

Starosta informoval, že na realizaci akce „Zavedení systému odděleného sběru materiálové 

využitelných odpadů“ jsou celkové náklady pro obec Bělá u Jevíčka ve výši 306.293,88 Kč, 

z této částky je nutné uhradit z prostředků obce Bělá u Jevíčka podíl 49.042,82 Kč na základě 

Dohody o úhradě podílu mezi obcí Bělá u Jevíčka a Technickými službami Malá Haná, 

Sudice 164. Dotace ze strany SFŽP činí 257.251,06 Kč.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje uzavření Dohody o úhradě podílu na akci 

„Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů“ mezi obcí Bělá u Jevíčka 

a DSO Technickými službami Malá Haná, Sudice 164, IČ 06609627 o úhradě finančního 

podílu ve výši 49.042,82 Kč. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

 

 

5. Technické služby Malá Haná – návratná finanční výpomoc, veřejnoprávní smlouva 

Starosta uvedl, že na realizaci akce „Zavedení systému odděleného sběru materiálově 

využitelných odpadů“ je nutné tento projekt předfinancovat návratnou finanční výpomocí 

z rozpočtu obce Bělá u Jevíčka na účet DSO TS Malá Haná do doby, než bude ze strany 

SFŽP dotace proplacena, jedná se o částku 257.251,06 Kč, a to na základě uzavřené 

veřejnoprávní smlouvy. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci 

z rozpočtu obce Bělá u Jevíčka, a to pro DSO Technické služby Malá Haná, Sudice 164, 

IČ 06609627, ve výši 257.251,06 Kč.  

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

návratné finanční výpomoci mezi obcí Bělá u Jevíčka a DSO Technické služby Malá Haná, 

Sudice 164. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel 0 

 

 

6. Dotace PK pro JSDH – přívěs k dopravnímu automobilu 

Starosta informoval, že na základě žádosti obce Bělá u Jevíčka o poskytnutí programové 

účelové dotace ze dne 18.12.2018 na pořízení přívěsu k dopravnímu automobilu pro požární 

příslušenství byla obci schválena dotace z rozpočtu PK pro JSDH ve výši 20.000,- Kč.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Smlouvu o poskytnutí programové účelové 

dotace na požární techniku a věcné prostředky PO JSDH obce z rozpočtu Pardubického 

kraje pro rok 2019, evidenční číslo smlouvy OKŘ/19/21943, ve výši 20.000,-Kč na pořízení 

přívěsu k dopravnímu automobilu. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

 

7. Dotace PK z POV pro rok 2019 

Starosta informoval, že na základě žádosti obce Bělá u Jevíčka ze dne 17.9.2018 o poskytnutí 

dotace z POV PK pro rok 2019 na akci „Oprava střechy obecní budovy prodejny čp. 134“ 
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byla obci schválena dotace z rozpočtu PK ve výši 110.000,- Kč. Starosta navrhuje v rámci 

opravy střechy provést i zateplení stropů prodejny. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu 

obnovy venkova Pardubického kraje pro r. 2019, evidenční číslo smlouvy OŽPZ/19/22799, 

ve výši 110.000,- Kč na „Opravu střechy obecní budovy prodejny č.p.134“. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka pověřuje starostu vypsáním VZMR II. kategorie na akci 

„Oprava střechy obecní budovy prodejny čp. 134“ včetně zateplení stropů prodejny. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

 

Dále starosta uvedl, že na základě žádosti obce Bělá u Jevíčka ze dne 18. 2. 2019 o poskytnutí 

dotace z POV PK pro rok 2019 na podporu provozu obchodů /dotační titul 9/ byla obci 

schválena dotace z rozpočtu PK ve výši 9.279,- Kč. Starosta navrhuje podpořit provoz 

a udržitelnost prodejny pořízením úspornějších elektrospotřebičů na chlazení. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu 

obnovy venkova Pardubického kraje pro r. 2019, evidenční číslo smlouvy OŽPZ/19/23045, 

ve výši 9.279,- Kč na Prodejnu Bělá u Jevíčka. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka pověřuje starostu jednáním s nájemcem prodejny 

p. Martinem Hebelkou o formě podpory provozu a udržitelnosti prodejny v Bělé u Jevíčka. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

 

 

8. Dotace PK z POV přes Region Moravskotřebovsko Jevíčsko 

Starosta informoval o poskytnuté dotaci z POV PK přes Region MTJ ve výši 43.062,- Kč 

na opravu místních komunikací. Na zasedání ZO dne 4. 3. 2019 byla na realizaci VZ vybrána 

fy NVB LINE s.r.o., Kvasice s cenou 2.900,- Kč/t bez DPH. Starosta navrhuje realizovat 

přes Region MTJ opravy v množství 20 tun a v důsledku nutnosti větších oprav v MČ 

Malonín a dle odborného odhadu zástupce fy NVB LINE s.r.o. v množství dalších 35 tun 

z rozpočtu obce. K poskytnutí dotace z Regionu MTJ je nutné schválit Smlouvu o poskytnutí 

mimořádného členského příspěvku. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje poskytnutí mimořádného členského příspěvku 

Regionu MTJ ve výši 27.118,- Kč na realizaci projektu z POV Pardubického kraje. 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Smlouvu o poskytnutí mimořádného 

členského příspěvku mezi obcí Bělá u Jevíčka a Regionem Moravskotřebovsko a Jevíčsko. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka pověřuje starostu uzavřením Smlouvy o dílo na realizaci 

oprav komunikací s NVB LINE s.r.o., Kvasice, v množství 35 t v ceně 2.900,-Kč/t bez DPH. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 
 

 

9. Žádost o dotaci z PK pro JSDH na vybavení zásahovými oděvy a obuví 

Starosta informoval, že je možné nově žádat o dotaci na pořízení jednovrstvého zásahového  

oděvu do výše 5.200,- Kč za 1 oděv a zásahové obuvi s membránou do výše 3.500,- Kč 

za 1 pár i pro jednotky JPO V a navrhuje podání žádosti o dotaci na dovybavení JSDH. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka pověřuje starostu obce podáním žádosti o dotaci 

z programu „Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí PK“ na dovybavení 

věcnými prostředky požární ochrany. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 
 

 

10. Veřejná zakázka – zhotovení jeviště ve Společenském zařízení Bělá u Jevíčka 

Starosta přednesl názor, že v rámci kompletní funkčnosti Společenského zařízení je nutné 

vybavit podium sálu jevištěm. Starosta zpracoval zadávací podmínky VZMR II. kategorie 

na „Zhotovení jeviště ve společenském zařízení Bělá u Jevíčka“ a požádal tři firmy 

o zpracování cenové nabídky, následně obdržel následující cenové nabídky: 

- Divadelní opony s.r.o., Brno – 123.589,- Kč vč. DPH 

- Martin Libenský, Šternberk – 194.810,- Kč vč. DPH 

- Boris Horníček, Letovice – 93.445,- Kč vč. DPH  

Cenově nejvýhodnější je CN fy Ing. Boris Horníček, Letovice. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje jako nejvýhodnější cenovou nabídku firmy 

Ing. Boris Horníček, Letovice na vybavení jeviště v sále Společenského zařízení Bělá 

u Jevíčka za cenu 93.445,- Kč včetně DPH.   

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka pověřuje starostu uzavřením Smlouvy o dílo na vybavení 

jeviště Společenského zařízení Bělá u Jevíčka s firmou Ing. Boris Horníček, Letovice. 

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 1 /Antonín Petr/ 

 

 

11. MLK – zřizovací listina a knihovní řád 

Starosta tlumočil ZO návrh knihovnice p. Porketové na změnu názvu z Místní lidové 

knihovny v Bělé u Jevíčka na název Knihovna Bělá u Jevíčka. Nový název je jednodušší 

a kratší. Je nutné schválit doplnění a změnu Zřizovací listinu knihovny. Zejména z důvodů 

GDPR je nutné schválit nový Knihovní řád. Zastupitelé byli v předstihu se všemi změnami 

seznámeni. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Zřizovací listinu Knihovny Bělá u Jevíčka.  

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Knihovní řád Knihovny Bělá u Jevíčka. 
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Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

 

 

12. Žádost o pronájem části pozemku p. č. 169/2 v k. ú. Bělá u Jevíčka 

Pan Jan Andrlík si podal žádost o pronájem části pozemku p. č. 169/2 v k. ú. Bělá u Jevíčka 

o výměře 22 m2. Záměr pronájmu byl vyvěšen na úřední desce a el. úřední desce 

od 17. 4. 2019 do 3. 5. 2019. Nebyl vznesen žádný podnět. ZO schvaluje pronájmy pozemků 

za cenu místně obvyklou 1,-Kč/m2/rok. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje pronájem části pozemku p. č. 169/2 

v k. ú. Bělá u Jevíčka o výměře 22 m2 panu Janu Andrlíkovi za cenu místně obvyklou  

1,- Kč/m2 a rok. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

 

 

13. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 950/1 v k.ú. Bělá u Jevíčka 

Pan XXXXXXXX, XXXXXXXX, Velké Opatovice, zažádal o pronájem části pozemku p. č. 

950/1 v k. ú. Bělá u Jevíčka o výměře 9 m2 k užívání jako odstavná plocha pro automobil, 

situační náčrt je součástí žádosti. V podobných případech starosta doporučil občanům nejprve 

jednání a žádost a až po schválení pronájmu ZO případné úpravy, a ne obrácený postup, jako 

se stalo v tomto případě. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje vyvěšení záměru na pronájem části pozemku 

p. č. 950/1 v k. ú. Bělá u Jevíčka. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

 

 

14. Stanovisko MZe na změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací PK pro obec Bělá 

u Jevíčka 

Starosta informoval o dopise z MZe č. j. 18037/2019-MZE-15132, ve kterém Ministerstvo 

zemědělství sděluje na základě dodané Geologické rešerše zájmového území Bělá u Jevíčka 

změnové stanovisko pro obec Bělá u Jevíčka a místní část Smolná, kdy nemá zásadní 

připomínky k navrhované aktualizaci technického řešení odkanalizování a čištění odpadních 

vod, podle které bude vybudována tlaková kanalizace a odpadní vody budou čištěny 

na centrální mechanicko-biologické čistírně odpadních vod s navrhovanou kapacitou 

400 EO. Na základě této skutečnosti starosta navrhuje obnovit jednání s p. Ing. Skařupovou 

z KÚ PK, odbor životního prostředí a zemědělství, ohledně schválení změny PRVKÚK, 

vypsáním VZMR na zhotovení územní projektové dokumentace a podání žádosti na PK 

o dotaci na zhotovení územní projektové dokumentace.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí dopis Ministerstva zemědělství č.j. 

18037/2019-MZE-15132 o kladném změnovém stanovisku k navrhované aktualizaci 

technického řešení odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Bělá u Jevíčka a místní 

část Smolná. 
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Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka pověřuje starostu jednáním s p. Ing. Skařupovou  ve věci 

schválení změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací PK pro obec Bělá u Jevíčka 

Zastupitelstvem PK na tlakovou kanalizaci. 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka pověřuje starostu vypsáním VZMR II. kategorie na 

zpracování projektové dokumentace splaškové tlakové kanalizace pro obec Bělá u Jevíčka a 

místní část Smolná na úrovni pro vydání územního rozhodnutí. 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka pověřuje starostu podáním žádosti o dotaci na 

zpracování projektové dokumentace splaškové tlakové kanalizace pro obec Bělá u Jevíčka a 

místní část Smolná na úrovni pro vydání územního rozhodnutí. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

 

 

15. Žádost o příspěvek na vybavení Mateřské školy Březina 

Starosta informoval zastupitele o dopise s žádostí ředitelky MŠ Březina Bc. Lucie Stohrové 

o příspěvek na vybavení mateřské školy. Názor ZO je, že o příspěvek by měl žádat zřizovatel 

MŠ, což je v tomto případě Obec Březina. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka neschvaluje žádost ředitelky MŠ Bc. Lucie Stohrové 

o příspěvek na vybavení MŠ Březina. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

 

 

16. Informace o průběhu realizace distribuce barevných popelnic občanům pro tříděný 

odpad 

Starosta – informace o financování této akce již byla podána v bodech č.4 a č.5 programu 

zasedání. Barevné popelnice v množství 200ks o objemu 240 l a 60ks o objemu 120 l, včetně 

2 ks platových kontejnerů 1100 l na sklo /ty musí nahradit nevyhovující kovové kontejnery/ 

budou obci navezeny v pondělí 20.5.2019. Byl vytvořen seznam domácností dle čísla 

popisného s uvedením reprezentanta domácnosti, na základě čehož dojde ke spárování 

popelnice a domácnosti. Obdržíme samolepky na popelnice, kde bude uvedeno číslo popisné 

a zároveň QR kód, obsahující informace o reprezentantovi domácnosti. Poté dojde 

k očipování popelnic, aby je mohlo přečíst čtecí a vážící zařízení na popelářském autě. 

Po očipování budou občané postupně vyzvání k převzetí popelnic /pravděpodobně v průběhu 

měsíce června/ na základě smluv o výpůjčce, které obec připraví k podpisu. Postupně budou 

očipovány i velkoobjemové kontejnery na třídění odpad, které jsou na jednotlivých 

stanovištích, aby obec měla přesný přehled o množství vytříděného odpadu. Dále budou 

očipovány i komunální popelnice občanů, aby byl přehled o množství komunálního odpadu 

z jednotlivých domácností a o úspěšnosti třídění. 

Záruka na popelnice je vyjednaná na 5 let.  

Kompostéry v rámci této žádosti o dotaci budou k dispozici až na počátku roku 2020. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí zprávu starosty o průběhu realizace 

a distribuce nádob akce „Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů“.  

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 
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17. Různé 

17.1. Informace starosty o průběhu akce Společenské zařízení Bělá u Jevíčka. 

Starosta informoval, že v pondělí 20.5.2019 byl zahájen proces předání stavby. Vzhledem 

k množství drobných závad a nedodělků byl další termín předání stavby stanoven po dohodě 

investora, TDI a zhotovitele na 24.5.2019. Až po úplném předání a převzetí stavby bude 

vyčíslena smluvní pokuta s ohledem na počet dní prodlení a závěrečné vyúčtování ze strany 

dodavatele a ZO rozhodne o dalším postupu z hlediska vzájemného zápočtu obou položek. 

Starosta zároveň vstoupil v jednání s dotčenými orgány ve věci vydání kolaudačního 

souhlasu.  

 

17.2. Veřejnoprávní smlouva s Jevíčkem o městské policii 

Starosta informoval, že připomínky Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka ve věci Veřejnoprávní 

smlouvy o MP Jevíčko předal tajemníkovi MÚ Jevíčko p. Sedlákovi. Rada města Jevíčko 

vzala návrh VPS na vědomí, ale s ohledem na personální obsazení nebude město VPS 

s okolními obcemi uzavírat a bude řešit problematiku zejména v k. ú. města Jevíčko. 

 

17.3. Škodní událost DA Ford Transit 

Vzhledem ke škodní události na DA Ford Transit starosta navrhuje pro příští zasedání ZO 

stanovení obecných podmínek pro krytí případných vzniklých škod nad rámec pojištění. 

 

17.4 Stanovení výše pronájmu Společenského zařízení V Bělé u Jevíčka 

Starosta vyzval ZO k zamyšlení a diskusi o výši a podmínkách pronájmu SZ Bělá u Jevíčka 

v termínu do příštího zasedání ZO. 

 

17.4 Tréninky a závod v Bělovské rokli 

Starosta informoval o termínech tréninkových dní a závodu MX Chalupa Cup dne 1. 6. 2019. 

 

17.5 Sběr kovového odpadu v Bělé u Jevíčka a ve Smolné  

Starosta informoval o termínu sběru kovového odpadu místními spolky, a to v sobotu 

18. 5. 2019. 
 

 

18. Diskuse 

Zastupitel p. Továrek – vyjádřil nespokojenost s nadměrným užíváním závodiště Bělovská 

rokle. Starosta odpověděl, že na dráze často jezdí cizí lidé mimo dohodnuté termíny tréninků 

a že je velmi problematické tohle ohlídat. 

 

XXXXXXXX – zda budou opraveny překopy místních komunikací. Starosta odpověděl, že 

překopy budou opraveny v rámci zmíněných oprav komunikací v obci firmou NVB LINE 

s.r.o. hned, jak to dovolí počasí. 

 

Starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil  v 18.10 hod. 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 20. 5. 2019.  Zapisovatel: Ladislav Ille, upravil: Petr Nárožný  

 

 

Ověřovatelé: Antonín Petr  ………………………………………. 

 

 Pavel Továrek  …………………………………….. 

 

 

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


