
  

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 

569 43 Jevíčko 
 

Zápis 

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, 

konaného dne 16.9.2015 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 

9.9.2015  do 16.9.2015. 

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

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

Poté určil ověřovatele zápisu Ing. Lad. Illeho, Ing. Tomáše Nárožného. 

Zápis provede p. Továrková S.  

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

připomínky. Bez připomínek.   

 

 

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 nebyly vzneseny návrhy na doplnění.  

 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 

2. Rozpočtové opatření č.4/3/15. 

3. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR. 

4. Plán inventarizace majetku obce za rok 2015. 

5. Směna části pozemku p. č. 42/1 v k. ú. Malonín. 

6. Prodej části pozemku p. č. 918/1 v k. ú. Bělá u Jevíčka. 

7. Rozpočtový výhled obce na období r. 2016-20. 

8. Povodňová komise. 

9. Program rozvoje obce na období r. 2016-25. 

10. Nabídka od firmy ENVIPARTNER s.r.o.-digitalizace povodňového plánu a 

vybudování sítě varovného systému. 

11. Systém SMS občanům 

12. Zveřejňování zápisů ze zasedání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka. 

13. Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova pro rok 2016. 

14. Různé. 

15. Diskuze, závěr. 

 

Starosta dal hlasovat o návrhu programu zasedání. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje program zasedání. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti  0  Zdržel se 0 

 

 



 

 

 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 

Starosta určil ověřovatele zápisu Ing. Ladislava Illeho a Ing. Tomáše Nárožného, 

zapisovatelku  Sylvu  Továrkovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy 

nebo doplnění.  

 

Návrh usnesení: 

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

Ing. Tomáše Nárožného, zapisovatelkou Sylvu Továrkovou. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti  0  Zdržel se 0 

 

2. Rozpočtové opatření č 4/3/15. 

 

Předsedkyně finančního výboru p. A. Smreková projednala na schůzi FV dne 

14.9.2015 návrh RO č. 4/3/15 a FV doporučuje toto opatření ke schválení. RO je 

přílohou zápisu. S rozpočtovým opatřením byli seznámeni všichni členové OZ. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje rozpočtové opatření č. 4/3/15. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0. 

 

3. Smlouva č. 15239184 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR. 

 

Starosta předložil ke schválení Smlouvu č. 15239184 o poskytnutí podpory ze Státního 

fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Fond se 

zavazuje poskytnout dotaci ve výši 32 052,- Kč na akci „Zavedení systému 

odděleného sběru BRKO v obci Bělá u Jevíčka“.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. 15239184 o poskytnutí podpory ze SFŽP 

ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí a pověřuje starostu jejím 

podepsáním. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0. 

 

4. Plán inventarizace majetku obce za rok 2015. 

 

Starost seznámil přítomné s plánem inventarizace majetku obce za rok 2015 a 
jmenoval členy hlavní a dílčích inventarizačních komisí pro jednotlivá zařízení. Toto 

je přílohou zápisu.  

Informativní schůzka k inventarizaci proběhne 9.12.2015 v 16,00 hod. v kanceláři Oú 

a zajistí ji členové hlavní inventarizační komise. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí plán inventarizace majetku obce 

Bělá u Jevíčka za rok 2015 vč. složení inventarizačních komisí. 

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0. 
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5. Směna části pozemku p. č. 42/1 v k. ú. Malonín. 

 

Dne 9.6.2014 požádala p. XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX o směnu pozemku p. č. 

36/2  ost. plocha v k. ú. Malonín o výměře 188 m2 za část p.č. 42/1 ost. plocha v k. ú. 

Malonín o výměře 188 m2.  

Záměr směnit tento pozemek byl vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce 

od 27.8.2015 do 11.9.2015.  

 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje směnu části pozemku p. č. 42/1 ost. plocha o výměře 188 m2 

za část pozemku p. č. 36/2 ost. plocha o výměře 188 m2 v k. ú. Malonín a pověřuje 

starostu podepsáním směnné smlouvy. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

 

6. Prodej části pozemku p. č. 918/1 v k. ú. Bělá u Jevíčka. 

  

Dne 19.8.2015 požádala p. XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX o prodej části 

pozemku p. č. 918/1 v k. ú. Bělá u Jevíčka - ost. plocha o výměře 49 m2 . 

Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce od 27.8.2015 

do 11.9.2015.    

 Navržená cena za 1 m2 činí 50,- Kč. Nebyl podán protinávrh. 

 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje prodej části pozemku p.č. 918/1 v k. ú. 

Bělá u Jevíčka o výměře 49 m2za 50,- Kč/m2 p. XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX a 

pověřuje starostu podepsáním kupní smlouvy. 

 

 

7. Rozpočtový výhled obce na rok 2016-2020. 

 

Starosta informoval o rozpočtovém výhledu obce na léta 2016-2020. Rozpočtový 

výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného celku a slouží pro středně-

dobé finanční plánování rozvoje jeho hospodaření. 

Rozpočtový výhled je přílohou tohoto zápisu. 

 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí rozpočtový výhled obce Bělá u 

Jevíčka  na období 2016-2020. 

 

8. Povodňová komise. 
 

Starosta předložil návrh na jmenování předsedy, místopředsedy a členů povodňové 

komise obce Bělá u Jevíčka.  

 

Předseda Petr Nárožný, místopředseda Zdeněk Dražil ml., členové Josef Červinka, 

Ing. Ladislav Ille, Antonín Petr, Ing. Tomáš Nárožný a Sylva Továrková.  

Toto složení  členů povodňové komise bude každoročně aktualizováno. 

S návrhem byli všichni členové OZ seznámeni a neměli žádné protinávrhy. Tímto se 

ruší usnesení č. 18 ze dne 19.6.2013 bod 1/17. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje povodňovou komisi v tomto složení – předseda Petr 

Nárožný, místopředseda Dražil Zd. ml. , členové Jos. Červivnka, Ing. Lad. Ille, Ant. 

Petr, Ing. T. Nárožný a S. Továrková. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo ruší usnesení č. 18 ze dne 19.6.2013 bod 1/17. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

 

9. Program rozvoje obce pro  období 2016-2025. 
 

Starosta vyzval ke spolupráci zastupitele i občany, aby podali návrhy na doplnění 

bodů Programu rozvoje obce pro období 2016-2025. Pro podání žádosti o dotaci 

z Programu obnovy venkova je třeba prodloužit platnost stávajícího Programu rozvoje 

obce do 31.12.2016. Vypracováním nového Programu rozvoje obce pověřuje Ing. 

Lenku Porketovou na základě dohody o provedení práce. 

 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje prodloužení platnosti aktuálního 

Programu rozvoje obce do 31.12.2016 a  vypracování  Programu  rozvoje obce na 

období 2016-2025. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

 

10. Nabídka firmy ENVIPARTNER s.r.o. - Digitalizace povodňového plánu a 

vybudování sítě varovného systému. 

 

Starosta předložil nabídku firmy ENVIPARTNER s.r.o. na digitalizaci povodňového 

plán vč. vybudování sítě za 1 739 379,- Kč vč. DPH. Zastupitelé byli podrobně 

s nabídkou seznámeni. 

 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka neschvaluje nabídku firmy ENVIPARTNER 

s.r.o. na digitalizaci povodňového plánu. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 0  Proti  7  Zdržel se 0. 

 

11. Systém SMS občanům. 

Starosta nabídl možnost využívání služby zasílání informačních sms zpráv občanům, 

chalupářům, složkám v obci či zastupitelům. Základní cena se pohybuje 3000,- Kč bez 

DPH/ročně do 100 kontaktů a 4800 sms. Obec na svých www. stránkách  provede 

průzkum mezi občany a v případě zájmu ze strany občanů následně vstoupí do jednání 

s firmou poskytující  službu sms pro občany.           

 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí možnost  zavedení služby zasílání 

sms zpráv občanům.  

 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti  0  Zdržel se 1.( Ing. Ille Lad.) 

 

 

-4- 



 

 

 

 

    12.  Zveřejňování zápisů ze zasedání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka. 

Na návrh zastupitelky p. Lad. Porketová bylo jednáno o zveřejňování zápisů ze 

zasedání OZ na internetových stránkách obce Bělá u Jevíčka, a to zpětně od 

Ustavujícího zasedání OZ 5.11.2014. 

Tyto zápisy z jednání budou upraveny z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000Sb. , o ochraně osobních údajů 

v platném znění – odpovídá starosta. 

  

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka souhlasí se zveřejňování zápisů z  jednání od 

Ustavujícího zasedání OZ dne 5.11.2014 na internetových stránkách obce. 

  

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

    13.  Různé. 

 

- starosta 

Naskytla se možnost zažádat o dotaci na nákup dodávkového automobil pro 

potřeby SDH Bělá u Jevíčka z Programu účelové neinvestiční dotace v požární 

ochraně. OZ souhlasí s podáním žádosti o tuto dotaci. 

  

Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka souhlasí s podáním žádosti o dotaci na nákup 

dodávkového automobilu pro potřeby SDH Bělá u Jevíčka.  

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

- starosta 

Žádost o dotaci POV přes Region MTJ na veřejné prostranství – byla předběžně 

podána starostou. OZ souhlasí se zasláním konkrétní žádostí o tuto dotaci na 

veřejné prostranství. 

 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka souhlasí s podáním žádosti o dotaci na úpravu 

veřejného prostranství z Programu obnovy venkova přes Region MTJ. 

  

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

- starosta 

Obec uvažuje o koupi pozemku p.č. 333/2  ost. plocha v k. ú. Bělá u Jevíčka o 

rozloze 736 m2. Důvodem jsou problémy se srážkovou vodou, která po tomto 

pozemku stéká na přilehlé pozemky. Koupí tohoto pozemku může obec řešit 

vzniklou situaci. 

  

Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka pověřuje starostu jednáním o koupi pozemku p. 

č. 333/2 v k. ú. Bělá u Jevíčka s majitelkou. 

  

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti  0  Zdržel se 0. 
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- starosta hovořil o problémech při odvozu velkoobjemového a nebezpečného 

odpadu a apeloval na občany, aby dodržovali pravidla sběru velkoobjemového a 

nebezpečného odpadu. 

Jedná se zejména o pneumatiky a stavební odpad obsahující azbest. Větší množství 

stavebního odpadu obsahující azbest je nutné odevzdávat přímo svozové firmě na 

vlastní náklady.  

Elektrozařízení mohou občané předávat hasičům, kteří mají zajištěný odvoz a za 

toto elektrozařízení obdrží finanční odměnu. 

 

- starosta seznámil občany s návrhem nových jízdních řádů platných od 

13.12.2015. Byl dán požadavek, aby byl posunut školní spoj č. 5 linky 680861 cca 

o 15 min. později. 

 

- starosta 
Stávající Požární řád obce Bělá u Jevíčka není od r. 2005 aktualizován, bude 

vypracován nový a zajištěna jeho aktualizace   

  

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka souhlasí s vypracováním nového Požárního řádu  

obce Bělá u Jevíčka. 

  

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

- starosta 

Na Krajský úřad Pardubického kraje-kontrolní oddělení-byla doručena stížnost 

anonymního občana ve věci kácení stromů na louce pod vedením veřejného 

osvětlení ve Smolné a následný prodej dřeva. Starosta se k věci vyjádřil a vyslovil 

politování, že občan, aniž by se informoval na skutečný stav věci a nechal si 

situaci vysvětlit, přímo podal stížnost. Kácení bylo řádně ohlášené, povolené a 

otázka prodeje dřeva byla projednána jak na zastupitelstvu, tak i ve finančním 

výboru. Také vlastník soukromého pozemku souhlasil s prodejem dřeva obcí. 

Zápis z  šetření a fotodokumentace jsou přílohou tohoto zápisu. 

Tímto považujeme stížnost za vyřízenou. 

 

- starosta podal stručnou informaci k vydávaným kompostérům, nákupu štěpkovače 

a jeho využití a k plánované opravě místních komunikací v měsíci září 2015. 

-  

- starosta poděkoval organizátorům kulturních akcí Dětský den a Setkání důchodců    

a zároveň projevil zklamání nad nízkou účastí občanů na těchto akcích. 

 

- knihovnice Lad. Porketová - Místní lidová knihovna bude uzavřena v termínu od 
17.-29. října 2015 z důvodu dovolené. Otevřena bude opět v pátek 30. října 2015.  

  

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18,00 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 21.9.2015. Zapisovatelka: Továrková  Sylva 

 

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

 

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

 

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