Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7
569 43 Jevíčko
Zápis
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka,
konaného dne 29.6.2016 od 17:00 hodin v hasičské místnosti ve Smolné.
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
22.6.2016 do 29.6.2016 .
Starosta konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7
členů zastupitelstva) a zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o
obcích). Omluven Ing. Nárožný T. a Porketová Lad.
Poté určil ověřovatele zápisu Antonína Petra a Ing. Ladislava Illeho.
Zápis provede p. Sylva Továrková .
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 5 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 nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
1) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
2) Závěrečný účet obce a Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015.
3) Rozpočtové opatření č. 3/2/16.
4) Schvalování účetní závěrky za rok 2015.
5) Plán práce OZ na 2. pololetí 2016.
6) Závěrečný účet Regionu MTJ za rok 2015.
7) Pronájem pozemků v k. ú. Bělá u Jevíčka.
8) Prodej pozemků v k. ú. Smolná.
9) Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
10) Sazebník o stanovení úhrad nákladů na poskytování informací.
11) Příspěvek Regionu MTJ na rok 2016.
12) Plán péče o vzrostlou stromovou vegetaci – odborné posouzení.
13) Spoluúčast na opravách hřbitova U kostelíčka.
14) Přechod pro chodce, chodníky, autobusová zastávka.
15) Informace starosty z Valného shromáždění Regionu MTJ.
16) Dotace z POV přes Region MTJ.
17) Různé.
18) Diskuze a závěr.
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Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0.
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele.
Starosta určil ověřovatele zápisu Antonína Petra a Ing. Ladislava Illeho, zapisovatelku
Sylvu Továrkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka určuje ověřovatele zápisu Antonína Petra, Ing.
Ladislava Illeho a zapisovatelkou Sylvu Továrkovou.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0.
2. Závěrečný účet obce a Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015.
Předsedkyně FV seznámila přítomné se Závěrečným účtem obce za r. 2015 a se
Zprávou o přezkumu hospodaření za r. 2015. Oba dokumenty byly vyvěšeny na úřední
desce a elektronické úřední desce po dobu 15dnů a jsou přílohou tohoto zápisu.
OZ souhlasí s celoročním hospodařením obce bez výhrad. Nebyly zjištěny chyby
a nedostatky
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok
2015 bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2015 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0.
3. Rozpočtové opatření č. 3/2/16.
Předsedkyně finančního výboru A. Smreková seznámila s RO č. 3/2/16, které
projednal finanční výbor a doporučil jej ke schválení OZ. Opatření č. 3/2/16 je
přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2/16.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0.
4. Schvalování účetní závěrky za rok 2015.
Předsedkyně finančního výboru A. Smreková doporučila schválit účetní závěrku za
rok 2015. S výsledky roční závěrky byli seznámeni členové finančního výboru a
zastupitelé.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje účetní závěrku obce Bělá u Jevíčka za
rok 2015 dle předložených podkladů.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0.
5. Plán práce OZ na 2. pol. roku 2016.
Místostarosta seznámil přítomné s plánem práce OZ na 2. pol. r. 2016, který je
přílohou tohoto zápisu. K návrhu nebyly podány další doplnění a připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí plán práce OZ na 2. pololetí roku
2016.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0.
6. Závěrečný účet Regionu MTJ za rok 2015.
Starosta předložil Závěrečný účet Regionu MTJ za rok 2015, který byl vyvěšen na
úřední desce a el. úřední desce od 6.6. do 21.6.2016.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Závěrečný účet Regionu MTJ za rok
2015.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0.
7. Pronájem pozemků v k. ú. Bělá u Jevíčka.
Starosta předložil žádost XXXXXXXX, XXXXXXXX o pacht části pozemku p. č.
548/2 v k. ú. Bělá u Jevíčka o výměře 400 m2 k pěstitelskému užívání. OZ doporučuje
vyvěsit záměr pachtu části tohoto pozemku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje vyvěšení záměru pachtu části pozemku p. č. 548/2 o výměře
400 m2 v k. ú. Bělá u Jevíčka.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0.
Starosta předložil žádost XXXXXXXX, XXXXXXXX o pacht části pozemku p. č.
548/2 v k. ú. Bělá u Jevíčka o výměře 400 m 2 k pěstitelskému užívání. OZ doporučuje
vyvěsit záměr pachtu části tohoto pozemku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje vyvěšení záměru pachtu části pozemku p. č. 548/2 o výměře
400 m2 v k. ú. Bělá u Jevíčka.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0.
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8. Prodej pozemku v k. ú. Smolná.
Manželé XXXXXXXX, XXXXXXXX požádali o prodej části pozemku p. č. 25/3
zahrada /zastavěno garáží/ a p. č. 29/3 oba v k. ú. Smolná u Jevíčka, což bylo řešeno
již na zasedání ZO 18.5.2016 . XXXXXXXX písemně doložili dohodu s p.
XXXXXXXX, vlastníkem pozemku p.č.32 k.ú. Smolná u Jevíčka o prodeji části
tohoto pozemku zastavěného garáží. V tomto případě OZ souhlasí s vyvěšením
záměru prodeje zastavěné části pozemku p. č. 25/3 .
K nabídce ze strany OZ k pronájmu pozemku p.č. 29/3 se manželé XXXXXXXX
nevyjádřili.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje vyvěšení záměru prodeje zastavěné části pozemku p. č. 25/3
v k. ú. Smolná u Jevíčka.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0.
Pan XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX žádal o prodej části pozemků p. č. 207/2 a
207/3 v k. ú. Smolná u Jevíčka. Záměr prodeje byl vyvěšen od 24.5.2016 do
10.6.2016. Pan XXXXXXXX dopisem zrušil žádost o prodej výše uvedených
pozemků a nově žádá o jejich pronájem. ZO schvaluje záměr pronájmu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka ruší Usnesení č. 12 bod 2/2.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje vyvěšení záměru pronájmu pozemku p. č. 207/3 a části
pozemku p. č. 207/2 o celkové výměře 200 m2 v k. ú. Smolná u Jevíčka.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0.
9. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Starosta předložil OZ Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Zastupitelé se po diskusi dohodli na kategoriích VZMR . Směrnice je přílohou tohoto
zápisu a je účinná od 1.7.2016.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Směrnici k zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu s účinnosti od 1.7.2016.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0.
10. Sazebník o stanovení úhrad nákladů na poskytování informací.
OZ se rozhodlo vydat Sazebník o stanovení úhrad nákladů za poskytování informaci
v souladu se zákonem č. 106/1999. Sb. a Nařízením vlády č. 173/2006 Sb. s účinností
od 1.7.2016.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Sazebník o stanovení úhrad nákladů
na poskytování informací s účinností od 1.7.2016.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0.
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11. Příspěvek Regionu MTJ na rok 2016.
Region MTJ zaslal výzvu k úhradě členského příspěvku na rok 2016 – 25,- Kč/na 1
obyvatele tj. 8 750,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje členský příspěvek ve výši 8 750,- Kč
svazku Region MTJ.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0.
12. Plán péče o vzrostlou stromovou vegetaci – odborné posouzení.
Starosta seznámil přítomné zastupitele s Plánem péče o vzrostlou stromovou vegetaci,
kterou zpracovala firma Ing. Lukáš Štefl, Podivín. Předmětem odborného posouzení
bylo 15 stromů ve vlastnictví Obce Bělá u Jevíčka v k. ú. Bělá u Jevíčka a k.ú.
Smolná u Jevíčka. Vzhledem ke zdravotnímu stavu a provozní bezpečnosti
posuzovaných stromů je nutné 7 stromů skácet. U ostatních 8 stromů bude proveden
odlehčující řez koruny stromů a instalace vazeb.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí Plán péče o vzrostlou stromovou
vegetaci.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0.
13. Spoluúčast na opravách hřbitova U kostelíčka.
Město Jevíčko dopisem požádalo Obec Bělou u J. o finanční příspěvek na opravu
brány na hřbitově U kostelíčka sv. Bartoloměje. Příspěvek by byl použit pouze na
materiál – beton, armatury, zdivo atp., jehož celková výše se odhaduje cca na 40000,Kč. Starosta navrhuje částku 5 000,- Kč. Nebyl podán žádný další návrh.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje 5 000,- Kč Městu Jevíčko na opravu
hřbitovní brány u Kostelíčka sv. Bartoloměje a pověřuje starostu podepsáním
darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0.
14. Přechod pro chodce, chodníky, autobusová zastávka.
Vzhledem k nutnosti zvyšování bezpečnosti dopravy v obci ZO uvažuje o vybudování
přechodu pro chodce přes komunikaci III. třídy procházející obcí v místě od
autobusové zastávky k prodejně Jednota. Pro případné čerpání dotace ze SFDI je nutné
mít vypracovaný projekt a jako první krok OZ pověřuje starostu vyhledáním firmy, jež
provádí projekty dopravní infrastruktury a zadáním předprojektového návrhu opatření
či studie výše uvedené problematiky bezpečného přechodu pro chodce v návaznosti na
opravu a řešení chodníků a autobusové zastávky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje záměr zpracování návrhu opatření
/studie/ pro vybudování přechodu pro chodce v návaznosti na řešení chodníků a
autobusové zastávky v obci a pověřuje starostu výběrem firmy, která zpracuje
předprojektové opatření /studii/.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0.
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15. Informace starosty z Valného shromáždění Regionu MTJ.
Starosta informoval přítomné o některých bodech jednání Val. shromáždění Regionu
MTJ, které se konalo 21.6.2016. Obec opět požádá o poskytnutí dotace z POV
prostřednictvím Regionu.
16. Dotace z POV přes Region MTJ.
Je schválená dotace ve výši 19.047,- Kč na veřejné prostranství a bude použita na
výměnu příčného odvodňovacího žlabu na místní komunikaci v Horním konci a
vybudování nové svodnice na pozemku p.č. 333/2 k.ú. Bělá u Jevíčka - naproti
hostinci Amerika. OZ pověřuje starostu výběrem vhodné firmy pro provedení prací
a následným podpisem smlouvy o dílo. Na příštím jednání OZ podá starosta
informace o průběhu realizace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka pověřuje starostu výběrem vhodné firmy pro
výměnu příčného odvodňovacího žlabu a vybudováním svodnice v obci Bělá u
Jevíčka a následným podpisem smlouvy o dílo s vybranou firmou.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0.
17. Různé.
Starosta – pohovořil o žádostech o dotaci na zakoupení dopravního automobilu pro
potřeby JSDH. V současné době jsou podány žádosti dvě, starosta navrhuje
odmítnout dotaci ve výši 80 000,- Kč z rozpočtu PK a vyčkat na výsledek žádosti o
dotaci na nový DA v celkové ceně 900.000,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje odmítnutí schválené dotace PK na
dopravní automobil pro potřeby JSDH ve výši 80.000,-Kč .
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0.
Starosta – dotace na akci „Rozšíření sběrných nádob v Bělé u Jevíčka“ - byla přidělena
registrace, řeší se projekční záležitosti, proběhne VZMR na dodavatele.
Starosta – firmou ProVenkov s.r.o. byla vypracována prvotní studie na odkanalizování
obce, celkem 9 variant, žádná z nich prozatím nepřichází v úvahu, pokračuje práce na
jiných možných variantách odkanalizování, výsledky budou po dohodě s realizátorem
studie prezentovány ZO i občanům
Starosta – akce „Společenské zařízení obce Bělá“ je ve fázi stavebního povolení,
vyhotovení rozpočtu a následně dojde k výběrovému řízení na firmu, která provede
zadání zakázky podle ZZVZ ve zjednodušeném podlimitním řízení.
Starosta – akce „Oprava veřejného osvětlení v obci Bělá u Jevíčka“ – starosta vyzval
čtyři dodavatele LED svítidel VOLTANA k zaslání cenových nabídek, k dnešnímu dni
obdržel čtyři obálky s cenovými nabídkami. Tímto starosta jmenoval do komise pro
otevírání obálek všechny přítomné členy OZ, předsedou komise bude Josef Červinka.
Komise se sejde dnes 29.6.2016 v 18,15 hod, otevře obálky a vyhodnotí cenově
nejvýhodnější nabídku o čemž provede zápis.
Starosta – Obec požádala Úřad práce ČR o prodloužení pracovních smluv pro stávající
pracovníky VPP do 31.10.2016 .
Starosta – v září 2016 podá Obec žádost o dotaci z POV Pardubického kraje.
Zastupitelé si mají promyslet, pro kterou prioritní akci v obci tuto dotaci využijeme.

-6-

Starosta – kulaté zrcadlo, které bylo odstraněno z křižovatky u výjezdu z Malonína a
bylo nahrazeno dvěma novými obdélníkovými zrcadly, bude možné použít ke zlepšení
výhledu pro pěší směrem od Smolné při přecházení komunikace od obchodu.
Starosta – měřič rychlosti na začátku obce směrem od Březiny je nutné opravit. Je
objednaná firma z Liberce, která měřič instalovala, při sjednané výhodnější ceně bez
účtování dopravy oproti běžnému ceníku.
18. Diskuze a závěr.
p. XXXXXXXX – mobilní signál v obci je stále horší. Starosta reagoval, že si je
zhoršující situace s pokrytím signálu vědom a znovu napíše dopis hejtmanovi PK.
p. XXXXXXXX – Malonínský potok v důsledku menšího průtoku vody stále zarůstá
trávou a keři a zužuje se koryto potoka. Starosta pošle požadavek na pročištění koryta
potoka na Povodí Moravy, které je vlastníkem vodního toku.
p. XXXXXXXX – jaké opravy proběhnou na budově kuželny. Starosta odpověděl a
vše podrobně vysvětlil.

Starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil v 18,05 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 7.7.2016. Zapisovatelka: Továrková Sylva

Ověřovatelé:

Ing. Ladislav Ille……………........
Antonín Petr.......................

Starosta:

Petr Nárožný...............................
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