
  

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 

569 43 Jevíčko 
 

Zápis 

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne  16.12.2015 

od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

 

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

zahájeno v 17:00 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. do 16. 12. 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 p.Antonína Petra a p.Ladislavu Porketovou, zápis provede 

p. Sylva Továrková. 

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) Návrh rozpočtu na rok 2016. 

3) Rozpočtová opatření. 

4) Obecně závazná vyhláška č. 2/2015. 

5) Cena vodného pro rok 2016. 

6) Plán práce OZ na 1. pololetí r. 2016. 

7) Plán práce finančního a kontrolního výboru na rok 2016. 

8) Paušální sazba – náhrada mzdy pro neuv. členy OZ pro rok 2016. 

9) Smlouva s firmou Elektro-plošiny, Zdeněk Schreiber, Chornice. 

10) Program rozvoje obce. 

11) Různé a 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. 

 

Starosta dal hlasovat o schválení zápisu z minulého zasedání. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje zápis z minulého zasedání OZ . 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti  0  Zdržel se 0 

 



 

 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 

Starosta určil ověřovatele zápisu Antonína Petra a Ladislavu Porketovou. Zapisovatelku  

Sylvu  Továrkovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy nebo doplnění. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka určuje ověřovatele zápisu Antonína Petra a 

Ladislavu Porketovou, zapisovatelku Sylvu Továrkovou. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti  0  Zdržel se 0 

 

 

2. Návrh rozpočtu na rok 2016. 

 

Návrh rozpočtu na rok 2016, který byl vyvěšen na úřední desce a na el. úřední desce od 

30.11.2015 do 16.12.2015,přečetla předsedkyně finančního výboru Anna Smreková. 

Paní Smreková podala informaci, že návrh rozpočtu na rok 2016 byl projednán na schůzi 

finančního výboru 14.12.2015 a finanční výbor jej doporučuje ke schválení 

zastupitelstvu. Návrh a rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové 

skladby dle vyhl. č.  323/2002 Sb., je přílohou tohoto zápisu. Všichni zastupitelé byli 

podrobně seznámeni s návrhem rozpočtu na rok 2016 a neměli další připomínky. 

  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje rozpočet na rok 2016 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti  0  Zdržel se 0 

 

3. Rozpočtové opatření č.5/4/15. 

 

Předsedkyně FV p. Smreková přečetla RO č. 5/4/15. Finanční výbor na své schůzi 

14.12.2015 doporučil rozpočtové opatření ke schválení OZ. Opatření je přílohou tohoto 

zápisu. 

Zastupitelstvo pověřuje starostu provedením rozpočtového opatření k úpravě rozpočtu 

do konce roku 2015. 

Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o rozpočtovém opatření provedeném 

v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení 

rozpočtového opatření starostou. Stručné zdůvodnění bude podáno ústně. 

 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje rozpočtové opatření č. 5/4/15 a pověřuje 

starostu ke schválení rozpočtového opatření do konce roku 2015. 
 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti  0  Zdržel se 0 

 

4. OZV č. 2/2015. 

 

Starosta seznámil přítomné s obecně závaznou vyhláškou č. 2/2015 o místním poplatku 

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. OZV byla před schválením odeslána ke kontrole na MV ČR, odd. 

dozoru v Pardubicích a nabývá účinnosti 1.1.2016. Tato OZV je přílohou tohoto zápisu. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka vydává obecně závaznou vyhlášku obce Bělá u 

Jevíčka č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

  

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0. 

 

 

5. Cena vodného pro rok 2016 

 

Starosta informoval o jednání se zástupci firmy VHOS a.s. o ceně vodného pro rok 

2016. Návrh  ceny je 25,- Kč/m3 vč. DPH.  

  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje cenu vodného pro rok 2016 ve výši 

 25,- Kč/m3 vč. DPH. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0  Zdržel se  0 

 

 

6.         Plán práce OZ na 1. pololetí r. 2016. 
  

Místostarosta přečetl návrh plánu práce OZ na 1.pol. r. 2016. Nikdo ze zastupitelů neměl 

doplnění či jiný návrh. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje plán práce OZ na 1. pololetí roku 2016.  

 

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0  Zdržel se 0 

 

 

7. Plán práce finančního a kontrolního výboru na r. 2016 
  

Předsedkyně finančního výboru p. Smreková a předseda kontrolního výboru p. Petr 

předložili plány práce svých výborů. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí plán práce finančního a 

kontrolního výboru na rok 2016.  

 

Výsledek hlasování :  Pro 7  Proti 0  Zdržel se 0 

 

 

 8.       Paušální sazba – náhrada mzdy pro neuv. členy OZ pro rok 2016. 

 

Starosta předložil návrh paušální částky ve výši 200,- Kč/hod. pro neuvolněné 

zastupitele (OSVČ) v kalendářním roce 2016 pro výkon veřejné funkce v souladu s  

ustanovením § 71 odst. 4 zákona o obcích č. 128/2000Sb. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje paušální částku 200,- Kč/hod. pro 

neuvolněné zastupitele (OSVČ) v kalendářním roce 2016 pro výkon veřejné funkce. 
 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0   Zdržel se 0 
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  9.      Smlouva s firmou Elektro-plošiny, Zdeněk Schreiber, Chornice    

 

Dnem 31.12.2015 končí platnost Smlouvy o provedení elektromontážních prací na 

veřejném osvětlení v obci Bělá u J. s firmou Zdeněk Schreiber, Chornice.  

Po jednání s p. Schreiberem byla na další období do 31.12.2017 navržena cena za opravy 

na veřejném osvětlení - elektromontážní práce s využitím plošiny ve výši 550,- Kč/hod  

+ 10,- Kč/ l km bez DPH. OZ si vyhrazuje právo kontroly a dodržování času 

prováděných elektromontážních prací. Každá práce bude vždy předem oznámena 

starostovi popř. v kanceláři OÚ.    

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka pověřuje starostu sepsáním smlouvy s firmou 

Zdeněk Schreiber, Chornice o provádění oprav veřejného osvětlení – elektromontážní 

práce s použitím plošiny na období do 31.12.2017 ve výši  550,- Kč/ hod. bez DPH  a 

dopravné  10,- Kč/ km bez DPH. 
 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0   Zdržel se 0 

 

10. Program rozvoje obce. 
   

Starosta informoval přítomné o výsledku dotazníkového šetření v rámci zpracování 

„Programu rozvoje obce pro období 2016-2026“ v  domácnostech a poděkoval 

respondentům za účast, která byla 31%. 

Výsledky dotazníkové šetření v rámci PRO jsou přílohou tohoto zápisu.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí výsledky dotazníkového šetření 

v rámci Programu rozvoje obce na období 2016-2026. 
 

 11.      Různé 

 

11.1. Starosta informoval  o podání žádosti na SFŽP o dotaci „Rozšíření sběrných nádob 

v Bělé u Jevíčka“ 

 

11.2. Na základě výsledků dotazníkového šetření v rámci Programu rozvoje obce  

starosta navrhnul možnost zadání „Studie na řešení kanalizace“ v obci. Zastupitelstvo 

obce doplnilo návrh podmínkou poptání min. dvou cenových nabídek na studii řešení 

kanalizace v obci. 

 

11.3. Starosta informoval o výsledku jednání se zástupcem firmy SITA CZ p. Alexou o 
časech svozu komunálního odpadu v roce 2016.  Od 1.1.2016 bude svoz probíhat opět 

v dopoledních hodinách, jak tomu bylo do září 2015. 

 

11.4. Místostarosta pohovořil o schůzce v Moravské Třebové, které se zúčastnili 

zástupci Krajského úřadu v Pardubicích, k otázce rychlé záchranné služby v našem 

regionu. Do budoucna chce krajský úřad omezit výjezdy lékařů s rychlou záchrannou 

službou, důvodem je nedostatek lékařů, s čímž zástupci obcí nesouhlasí. 

 

11.5. Ing. Lad. Ille hovořil o možnosti získání dotace ze SZIF na zalesňování, a to jak 

pro obec, tak i pro občany. Obec této možnosti v příštím roce využije. 
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11.6. Starosta pozval občany v neděli 20.12.2015 k budově OÚ na předvánoční 

koledování s dechový orchestrem Malá Haná. Dále informoval o chystané přednášce sl. 

Aleny Kobelkové o cestování po Americe a Antarktidě - ve Smolné dne 27.12.2015 i 

v Bělé u J. v měsíci lednu 2016 – termín bude upřesněn. 

 

11.7. Diskuse – nikdo z přítomných se do diskuse nepřihlásil. 

 

11.8. Na závěr starosta popřál všem hodně zdraví a štěstí v příštím roce 2016 a 

poděkoval za zájem občanů o dění v obci. 

 

 

 

 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18,05 hodin. 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 18.12.2015. Zapsala: Továrková  Sylva 

 

 

 

 

Ověřovatelé:            Porketová Ladislava………..……... 

 

         Petr Antonín………………. 

 

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