Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7
569 43 Jevíčko
Zápis
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka,
konaného dne 17.8.2016 od 16:30 hodin v zasedací místnosti OÚ.
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
8.8.2016 do 17.8.2016 .
Starosta konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7
členů zastupitelstva) a zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o
obcích). Poté určil ověřovatele zápisu Ladislavu Porketovou a Ing. Tomáše
Nárožného. 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 7 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 uvedl doplnění nového bodu č.10 Smlouva o poskytnutí
mimořádného členského příspěvku Regionu MTJ, který bude před bodem Diskuze a
závěr.
1) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
2) Smlouva o dílo – Stavby Kopřiva, Boskovice.
3) Montprojekt a.s. Litomyšl
3.1 -Souhlas ke stavbě přípojky NN
3.2 –Rozhodnutí o povolení zvl. užívání silnice-umístění inž. sítí v silničním
pozemku
3.3 – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc. břemene- služebnosti a
smlouva o právu provést stavbu
4) Smlouva o bezúplatném převodu na spoluvlast. podíl k pozemku p.č. 1005 v k. ú.
Bělá u Jevíčka
5) Rozpočtový výhled obce na období r. 2017-2021
6) Prodej a pronájem pozemku v k. ú. Smolná u Jevíčka
7) Pacht pozemků v k. ú. Bělá u Jevíčka.
8) Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova na rok 2017
9) Fyzická kontrola předaných kompostérů občanům.
10) Smlouva o poskytnutí mimořádného členského příspěvku Regionu MTJ.
11) Diskuze, závěr.
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Starosta dal hlasovat o novém návrhu programu.
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 Ladislavu Porketovou a Ing. Tomáše Nárožného,
zapisovatelku Sylvu Továrkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka určuje ověřovatele zápisu Ladislavu Porketovou
a Ing. Tomáše Nárožného, zapisovatelkou Sylvu Továrkovou.
Výsledek hlasování: Pro7 Proti 0 Zdržel se 0.
2. Smlouva o dílo – Stavby Kopřiva, Boskovice.
Starosta informoval přítomné o výběrovém řízení na akci „Rozšíření sběrných nádob
v Bělé u Jevíčka“, ve kterém byla vybrána firma Ivan Kopřiva, Lhota Rapotina 92 a
bude s ní sepsána Smlouva o dílo. OZ pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Ivan Kopřiva,
Lhota Rapotina na zakázku „Rozšíření sběrných nádob v Bělé u Jevíčka“ ve výši
629 220,30 Kč vč. DPH a pověřuje starostu jejím podepsáním.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0.
3. Montprojekt a.s. Litomyšl.
Starosta předložil ke schválení a na vědomí:
3.1 souhlas ke stavbě nové přípojky NN na p. č. 333/3 v k. ú. Bělá u Jevíčka
3.2souhlasné stanovisko k povolení zvláštního užívání silnice k umístění nové
kabelové přípojky NN na p. č. 918/1 a 333/2 v k. ú. Bělá u Jevíčka
3.3 Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu
o právu provést stavbu nové OM na p. č. 333/3 v k. ú. Bělá u Jevíčka – s firmou ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín
Jedná se o stavbu nové OM, přípojka NN č. IV-12-2014766 stavebník XXXXXXXX
Se všemi materiály byli zastupitelé podrobně seznámeni.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu nové OM na p. č. 333/3 v k.
ú. Bělá u Jevíčka – s firmou ČEZ Distribuce, a.s. Děčín a pověřuje starostu jejím
podepsáním.
Výsledek hlasování: Pro7 Proti 0 Zdrželi se 0.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí souhlas ke stavbě nové přípojky NN na p. č. 333/3 v k.
ú. Bělá u Jevíčka a souhlasné stanovisko k povolení zvláštního užívání silnice
k umístění nové kabelové přípojky NN na p. č. 918/1 a 333/2 v k. ú. Bělá u Jevíčka
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4. Smlouva o bezúplatném převodu na spoluvlast. podíl k pozemku p. č. 1005 v k.
ú. Bělá u Jevíčka.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Svitavy zaslal návrh
Smlouvy o bezúplatném převodu majetku č. 30/16/HSYM-BP na spoluvlastnický
podíl v rozsahu 1/5 k pozemku p.p.č. 1005 v k. ú. Bělá u Jevíčka (část v lokalitě
„Dvůr“) na Obec Bělá u Jevíčka. Návrh byl zastupitelům předložen na pracovní
schůzce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu
majetku na spoluvlast. podíl v rozsahu 1/5 k pozemku p.p.č. 1005 v k. ú. Bělá u
Jevíčka a pověřuje starostu jejím podepsáním.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0.
5. Rozpočtový výhled obce Bělá u Jevíčka na období r. 2017-2021.
Zastupitelé měli k dispozici podrobný Rozpočtový výhled obce na r. 2017-2021.
Nebyly připomínky ani doplnění k tomuto Rozpočtovému výhledu. Výhled je přílohou
tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Rozpočtový výhled obce Bělá u Jevíčka
na období r. 2017-2021.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0.
6. Prodej a pronájem pozemku v k. ú. Smolná u Jevíčka.
Starosta předložil novou žádost XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX, kterou ruší
žádost o prodej částí pozemků p. č. 207/3 a 207/2 v k. ú. Smolná u Jevíčka a žádá o
pronájem těchto pozemků. Záměr pronajmout tyto části pozemků o celkové výměře
200 m2byl vyvěšen na úřední desce a el. úřední desce od 13.7. do 28.7.2016. OZ
souhlasí s pronájmem těchto částí pozemků a určuje cenu za pronájem 1,- Kč/m2 za 1
rok a pověřuje starostu podepsáním nájemní smlouvy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje pronájem 200 m2pozemku v k. ú.
Smolná u Jevíčka část p. č. 207/2 a 207/3 XXXXXXXX za 1,- Kč/m2/rok a pověřuje
starostu podepsáním nájemní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0.
Žádost o prodej pozemku manželům XXXXXXXX ze XXXXXXXX je nadále v
řešení.
7. Pacht pozemků v k. ú. Bělá u Jevíčka.
Záměr pachtu částí pozemku p. č. 548/2 p. XXXXXXXX, XXXXXXXX o výměře
400 m2 k pěstitelskému užívání a stejnou část p. XXXXXXXX, XXXXXXXX taktéž
k pěstitelskému užívání byl vyvěšen na úřední desce a el. úřední desce od 13.7. do
28.7.2016.
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OZ souhlasí s pachtem těchto částí pozemků a určuje roční cenu 1,- Kč/m2. Zároveň
pověřuje starostu podepsáním obou pachtovních smluv.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pacht dvou částí pozemku p. č. 548/2 o výměře 400m2 v k.
ú. Bělá u Jevíčka XXXXXXXX a 400m2 XXXXXXXX za 1,- Kč/m2/rok.
OZ pověřuje starostu podepsáním pachtovních smluv.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0.
8. Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického kraje na rok 2017
OZ navrhuje 2 akce:
- Oprava zídky a schodů před budovou OÚ vč. vybudování chodníku /návrh starosta/
- Výměna krytiny střechy na budově hasičské zbrojnice v Bělé /návrh Petra Ant./
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova
Pardubického kraje pro rok 2017 na akci: „Oprava zídky, schodů a chodníku před
budovou Obecního úřadu“ a pověřuje starostu jejím podáním.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0.
O dalším návrhu již nebylo potřebné hlasovat
9. Fyzická kontrola předaných kompostérů občanům.
Starosta uvedl, že je nutné provést fyzickou kontrolu předaných kompostérů občanům,
zda jsou využívány v souladu se „Smlouvou o výpůjčce a darovací“. Kontrola bude
provedena v průběhu měsíce září za součinnosti zastupitelů, kteří fyzickou kontrolu
provedou. Občané budou o termínu kontroly včas informováni.
10. Smlouva o poskytnutí mimořádného členského příspěvku Regionu MTJ.
Obci byla schválena z POV MTJ neinvestiční dotace ve výši 19 047,- Kč 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.
Z pověření ZO starosta vybral firmu STAVBY JZL, s.r.o. Brno a dojednal vše
potřebné k podpisu smlouvy o dílo.
Obec poskytne mimořádný členský příspěvek ve výši 32 810,- Kč na financování
realizace akce prostřednictvím svazku Region MTJ z POV Pk 2016.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Smlouvu o poskytnutí mimořádného
příspěvku ve výši 32 810,- Kč Regionu MTJ na realizaci projektu z POV PK a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0.
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11. Diskuze a závěr.
-

Starosta přečetl dopis jako odpověď od vedoucí kanceláře ředitele Krajského úřadu
PK na stížnosti na špatné pokrytí mobilním signálem v obci. Z oslovených
operátorů odpověděl T-mobile a O2. Dopisy jsou přílohou tohoto zápisu a budou
zveřejněny na www stránkách obce. Přihlásil se p. XXXXXXXX, zda by bylo
ještě možné napsat na Český telekomunikační úřad. Starosta odpověděl, že ještě
tuto možnost zkusí.

-

Na upozornění některých občanů na minulém zasedání OZ, že Malonínský potok
v důsledku menšího průtoku vody stále zarůstá trávou a keři a zužuje se koryto
potoka, starosta přečetl odpověď Povodí Moravy, které je vlastníkem vodního
toku. Odpověď je přílohou tohoto zápisu.

-

-

-

Další informace starosty:
firma SUEZ /bývalá SITA CZ/ provede dne 5.9.2016 od 8,00 do 9,00 hod. svoz
nebezpečného odpadu. Již nebude možné odevzdávat stavební odpad obsahující
azbest. Podrobnosti budou vyhlášeny místním rozhlasem a zveřejněny na
webových stránkách obce.
byla vypracována studie na odkanalizování obce –firma PROVENKOV s.r.o.
provede prezentaci výsledků studie pro občany – termín bude upřesněn.
v SMS systému informování občanů se navýšila možnost využívání pro 150
mobilních čísel, kdo má zájem z řad občanů i chalupářů, může se přihlásit
v kanceláři OÚ
příspěvek na okresní hasičský prapor /v ceně 200 tis. Kč/ bude projednán na
dalším zasedání OZ
proběhla návštěva zástupců spřáteleného města Bělá pod Bezdězem
27.8.2016 se koná akce kulturní komise „Rozloučení s prázdninami“ na závodišti.
Starosta pozval všechny děti i dospělé napříč generacemi.

Starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil v 17,15 hod.
Zápis byl vyhotoven dne:24.8.2016. Zapisovatelka: Továrková Sylva

Ověřovatelé:

Ladislava Porketová……………........
Ing. Tomáš Nárožný…………………

Starosta:

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