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Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 

569 43 Jevíčko 
 

Zápis 

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, 
konaného dne 24. 6. 2015 od 17:00 v zasedací místnosti.  

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo 

zahájeno v 17:00 starostou obce Petrem Nárožným. 

Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Bělá 

u Jevíčka i na elektronické úřední desce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 

7 dní, a to od 16. 6. 2015 do 24. 6. 2015.  

Starosta z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že 

přítomno je 6 členů zastupitelstva, Ing. Tomáš Nárožný je omluven (z celkového počtu 7 

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

Poté určil ověřovatele zápisu Ing. Ladislava Illeho a Ladislavu Porketovou.  

Zápis sepíše paní Anna Smreková.  

Starosta se zeptal, zda ověřovatelé předchozího zápisu mají k tomuto zápisu připomínky. 

Bez připomínek.  

  

 

Schválení programu: 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny 

návrhy na doplnění.  

 

1. Zahájení, volba ověřovatelů a zapisovatele. 

2. Závěrečný účet Regionu MTJ za rok 2014. 

3. Bezúplatný převod pozemků z k. ú. Bělá u Jevíčka, Malonín a Smolná 

u Jevíčka na Pardubický kraj. 

4. Cenová nabídka – plastové kontejnery na tříděný odpad. 

5. Výběrové řízení – zavedení systému odděleného sběru BRKO. 

6. Smlouva „Program obnovy venkova“. 

7. Různé, došlá pošta. 

8. Diskuze a závěr. 

 

Starosta dal hlasovat o návrhu programu.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje program zasedání. 

 

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

Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu Ing. Ladislava Illeho a Ladislavu Porketovou, 

zapisovatelkou paní Annu Smrekovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

 

Návrh usnesení: 

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

a Ladislavu Porketovou a zapisovatelku Annu Smrekovou. 

 

Výsledek hlasování:   Pro  6     Proti 0     Zdrželi se 0 

 

 

2. Závěrečný účet Regionu MTJ za rok 2014 

Starosta seznámil přítomné se Závěrečným účtem Regionu MTJ za rok 2014. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí Závěrečný účet Regionu MTJ za rok 

2014 
 

 

3. Bezúplatný převod pozemků z k. ú. Bělá u Jevíčka, Malonín a Smolná u Jevíčka 

na Pardubický kraj. 

Starosta seznámil přítomné se záměrem bezúplatného převodu pozemků ve vlastnictví 

obce Bělá u Jevíčka do vlastnictví Pardubického kraje v souladu s ustanovením § 39 odst. 

1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění . Jedná se o pozemky, na kterých je 

umístěna stavba silnice III/36612 v k.ú. Bělá u Jevíčka a Malonín, a stavba silnice 

III/3742 v k.ú. Smolná u Jevíčka. 

 

k. ú. Bělá u Jevíčka 

p.p.č. 919/1 ost. plocha-silnice  3 935 m2 

p.p.č. 920/1 ost. plocha-silnice       32 m2 

p.p.č. 920/3 ost. plocha-silnice     210 m2 

p.p.č. 920/4 ost. plocha-silnice       16 m2 

p.p.č. 976/18 ost. plocha-silnice   110 m2 

p.p.č. 976/20 ost. plocha-silnice     56 m2 

p.p.č. 976/26 ost. plocha-silnice       8 m2   

 

k. ú. Malonín 

p.p.č. 171/2 ost. plocha-silnice       93 m2 

p.p.č. 319/7 ost. plocha-silnice     727 m2 

p.p.č. 319/15 ost. plocha-silnice   409 m2 

p.p.č. 319/20 ost. plocha-silnice 4 075 m2 

p.p.č. 350/18 ost. plocha-silnice      12 m2 

p.p.č. 350/19 ost. plocha-silnice    209 m2 

p.p.č. 350/26 ost. plocha-silnice    297 m2 

p.p.č. 350/29 ost. plocha-silnice        8 m2 
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k. ú. Smolná u Jevíčka 

p.p.č. 445/14 ost. plocha-silnice   283 m2 

p.p.č. 445/15 ost. plocha-silnice   445 m2 

p.p.č. 445/17 ost. plocha-silnice     95 m2 

p.p.č. 445/24 ost. plocha-silnice   209 m2 

p.p.č. 445/31 ost. plocha-silnice       4 m2 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje bezúplatný převod pozemků z vlastnictví 

obce Bělá u Jevíčka do vlastnictví Pardubického kraje. Jedná se o následující pozemky:  
 

k. ú. Bělá u Jevíčka 

p.p.č. 919/1 ost. plocha-silnice  3 935 m2 

p.p.č. 920/1 ost. plocha-silnice       32 m2 

p.p.č. 920/3 ost. plocha-silnice     210 m2 

p.p.č. 920/4 ost. plocha-silnice       16 m2 

p.p.č. 976/18 ost. plocha-silnice   110 m2 

p.p.č. 976/20 ost. plocha-silnice     56 m2 

p.p.č. 976/26 ost. plocha-silnice       8 m2   
 

k. ú. Malonín 

p.p.č. 171/2 ost. plocha-silnice       93 m2 

p.p.č. 319/7 ost. plocha-silnice     727 m2 

p.p.č. 319/15 ost. plocha-silnice   409 m2 

p.p.č. 319/20 ost. plocha-silnice 4 075 m2 

p.p.č. 350/18 ost. plocha-silnice      12 m2 

p.p.č. 350/19 ost. plocha-silnice    209 m2 

p.p.č. 350/26 ost. plocha-silnice    297 m2 

p.p.č. 350/29 ost. plocha-silnice        8 m2 

 

k. ú. Smolná u Jevíčka 

p.p.č. 445/14 ost. plocha-silnice   283 m2 

p.p.č. 445/15 ost. plocha-silnice   445 m2 

p.p.č. 445/17 ost. plocha-silnice     95 m2 

p.p.č. 445/24 ost. plocha-silnice   209 m2 

p.p.č. 445/31 ost. plocha-silnice       4 m2 

 

 

Výsledek hlasování:   Pro  6     Proti  0     Zdrželi se 0. 
 

 

4. Cenová nabídka na plastové kontejnery na tříděný odpad 

Starosta seznámil přítomné s cenovými nabídkami na pořízení plastových kontejnerů 

1100 l a plastových popelnic 240 l na tříděný odpad a navrhl schválit cenově výhodnější 

nabídku od dodavatele REO AMOS spol. s r.o. Ostrava ve výši 35.094,- Kč. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje nákup plastových kontejnerů a popelnic 

na tříděný odpad ve výši  35.094,- Kč včetně DPH. 

 

Výsledek hlasování:   Pro  6     Proti  0     Zdrželi se 0. 
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5. Výběrové řízení – zavedení systému odděleného sběru BRKO 

5.1 Starosta seznámil přítomné s výsledky výběrového řízení provedeného ve smyslu 

§12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, jako 

zakázka malého rozsahu na dodávky: Zavedení systému odděleného sběru BRKO 

v obci Bělá u Jevíčka, a navrhuje ke schválení zastupitelstvem dle výsledků 

hodnocení hlavního kritéria a doporučení hodnotící komise jako o nejvhodnější 

nabídce – Tlamka – zahradní technika, Chrudichromská 1b, 680 01 Boskovice. 

Dále starosta navrhuje ke schválení zastupitelstvem návrh Smlouvy o dílo mezi 

objednavatelem Obec Bělá u Jevíčka a zhotovitelem Ing. Karlem Tlamkou, 

Na Chmelnici 2409/52, 680 01 Boskovice. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Nejvhodnější nabídku dle výběrového 

řízení: Tlamka – zahradní technika, Chrudichromská 1b, 680 01 Boskovice a schvaluje 

návrh smlouvy o dílo s Ing. Karlem Tlamkou, Na Chmelnici 2409/52, 680 01 

Boskovice. Pověřuje starostu jejími podpisy. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6     Proti  0     Zdrželi se 0. 

 

5.2 Starosta seznámil přítomné s návrhem Příkazní smlouvy na výběrové řízení Systém 

odděleného sběru BRKO v obci Bělá u Jevíčka mezi obcí Bělá u Jevíčka a paní  

Milanou Štěpánkovou, 679 63 Světlá 54. Dále starosta navrhuje ke schválení 

zastupitelstvem návrh Smlouvy o dílo mezi objednavatelem Obec Bělá u Jevíčka 

a zhotovitelem paní Milanou Štěpánkovou, Europroject, se sídlem Světlá 54, 679 63 

Velké Opatovice. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Příkazní smlouvu na výběrové řízení 

Systém odděleného sběru BRKO v obci Bělá u Jevíčka mezi obcí Bělá u Jevíčka a paní  

Milanou Štěpánkovou, 679 63 Světlá 54 a schvaluje návrh smlouvy o dílo s paní  

Milanou Štěpánkovou, Europroject, se sídlem Světlá 54, 679 63 Velké Opatovice.  

Pověřuje starostu jejími podpisy. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6     Proti  0     Zdrželi se 0. 

 

 

6. Program obnovy venkova 

Starosta předložil návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, 

evidenční číslo smlouvy: OŽPZ/15/22250 mezi poskytovatelem Pardubický kraj 

a příjemcem Obec Bělá u Jevíčka na „Opravu veřejného osvětlení v místní části 

Smolná“  

 

Návrh usnesení: 

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

obnovy venkova a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 

Výsledek hlasování:   Pro  6     Proti  0     Zdrželi se 0. 
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7. Různé, došlá pošta 

7.1 Smlouva o poskytnutí členského příspěvku Regionu MTJ na rok 2015 ve výši  

8.900,-Kč, to je 25,-Kč za obyvatele /356 obyv. k 1. 1. 2015/ 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Smlouvu o poskytnutí členského 

příspěvku Regionu MTJ na rok 2015 ve výši 8.900.-Kč a pověřuje starostu jejím 

podpisem. 

 

Výsledek hlasování:   Pro  6     Proti  0     Zdrželi se 0. 

 

7.2 Žádost Českomoravské myslivecké jednoty o souhlas s konáním zkoušek loveckých 

psů dne. 5. 7. 2015.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

7.3 Občané byli informováni: 
 

 Akce Večerníčkovo odpoledne v knihovně dne 30. 6. 2015 + historická jízda 
hasičských vozidel přes naši obec.  

 

 Sběr kovového odpadu proběhne ve Smolné v sobotu 27. 6. 2015. 
 

 Starosta Jevíčka Dušan Pávek, dipl. um. nás požádal o spolupráci na opravě 
hřbitovních obvodových zdí a brány u Kostelíčka sv. Bartoloměje. 

 

 V neděli 28. 6. 2015 proběhne čištění příkopů a propustí firmou Žouželka z Vísky 
u Jevíčka. 

 

 Odpadní vody – biologický filtr za septik – můžete se obracet na pana Ing. Illeho. 
 

 Směna pozemku s p. XXXXXXXX, byl vyhotoven geometrický plán a bude 
vyvěšen záměr na směnu pozemků. 

 

 Elektronická burza el. energie a plynu − p. Ing. Přichystal. 
 

 Bělá pod Bezdězem – 3. ročník setkání obcí s názvem Bělá – základní informace. 
 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:00. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 24. 6. 2015. Zapisovatelka: Anna Smreková 

 

 

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

 

          Porketová Ladislava ............................. 

 

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

 

Razítko obce: 


