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Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7  

569 43 Bělá u Jevíčka 
 

Zápis 
ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, 

konaného dne 27.7.2020 od 16:30 hodin v zasedací místnosti hasičské budovy ve Smolné 

 

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 17.7.2020 

do 27.7.2020. 

Starosta konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva – pan Ivo Kobelka je 

omluven (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva) a zastupitelstvo je usnášení schopné 

(§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

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 a usnesení č. 13 ze zasedání ZO dne 

27.5.2020. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6     Proti  0   Zdržel se 0    Návrh byl přijat. 

 

     1. Schválení programu: 

1. Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 

zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a navrhl změnu 

v bodě č.18 – nahradit slova v k.ú. Bělá u Jevíčka slovy v k.ú. Malonín. 

 

 

Návrh programu: 

1.   Schválení programu. 

2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 

3. Rozpočtová opatření č. 3/20 a 4/3/20. 

4. Plán práce ZO na 2. pololetí r. 2020. 

5. VZ – Vodovod zásobní řad Malonín – Smlouva o dílo. 

6. Zateplení obecního domu – odnětí dotace MŽP. 

7. VZ – Výměna oken a dveří budovy OÚ. 

8. Přeložka distribučního zařízení – smlouva s ČEZ Distribuce a.s. 

9. Dotace poskytnuté z Programu obnovy venkova PK. 

10. Cenová nabídka - Oprava pomníku padlých v Bělé u Jevíčka. 

11. Zařazení území obce Bělá u Jevíčka do působnosti MAS MTJ. 

12. ÚZSVM – nabídka na prodej pozemku p.č. 172/5 v k.ú. Malonín. 

13. Informační služba pro občany Hlášení rozhlasu. 
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14. Žádost o přezkoumání opravy obecní komunikace. 

15. Projektová studie – Multifunkční hřiště a venkovní zázemí kulturního domu. 

16. Informace starosty o stavu soudního vymáhání pohledávky. 

17. Informace starosty o jednání o směně pozemků areálu Haldy. 

18. Žádost o pronájem částí pozemku p.č. 319/17 v k.ú. Malonín. 

19. Žádost o prodej části obecního pozemku p.č. 203 v k.ú. Smolná u Jevíčka. 

20. Žádost o prodej části pozemku p.č. 867/5 v k.ú. Bělá u Jevíčka. 

21. Různé. 

22. Diskuze. 

23. Závěr. 

 

Starosta se zeptal na případné další změny či doplnění programu. Žádné protinávrhy ani 

doplňující připomínky nebyly vzneseny a starosta dal hlasovat o návrhu programu. 

  Návrh usnesení: 
  Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje program 14. zasedání ZO. 

 

     Výsledek hlasování:   Pro  6      Proti  0   Zdržel se  0    Návrh byl přijat. 

 

 

2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 

Starosta jmenoval ověřovatele zápisu p. Zdeňka Dražila a p. Pavla Továrka, zapisovatelkou 

p. Markétu Vaškovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.  
 

     Návrh usnesení: 

     Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka určuje ověřovatele zápisu Zdeňka Dražila a Pavla 

Továrka, zapisovatelkou Markétu Vaškovou. 

 

      Výsledek hlasování:   Pro 6    Proti  0   Zdržel se  0    Návrh byl přijat. 

 

 

3.  Rozpočtová opatření č. 3/20 a 4/3//20. 

Předseda FV Zdeněk Dražil seznámil přítomné s RO č. 3/20 a 4/3/20, které obě projednal 

finanční výbor a doporučil ke schválení.  Ze strany ZO nebylo žádných doplňujících dotazů. 

Uvedená RO jsou přílohou tohoto zápisu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje rozpočtová opatření č. 3/20 a č. 4/3/20. 

 

Výsledek hlasování:   Pro  6    Proti  0   Zdržel se  0   Návrh byl přijat. 

 

 

4. Plán práce ZO na 2. pololetí r. 2020. 

Místostarosta přečetl Plán práce ZO na 2. pololetí roku 2020, který je přílohou tohoto zápisu. 

K návrhu nebyla vzneseny žádné připomínky, doplnění či protinávrhy.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Plán práce ZO Bělá u Jevíčka na 2. pololetí 

roku 2020. 

 

 Výsledek hlasování:   Pro  6    Proti 0   Zdržel se 0   Návrh byl přijat. 
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5. VZ – Vodovod zásobní řad Malonín – Smlouva o dílo.  

ZO na svém minulém zasedání schválilo v rámci veřejné zakázky „Vodovod Bělá u Jevíčka – 

zásobní řad Malonín“ rozhodnutí o přidělení zakázky firmě Building Expert s.r.o., V zářezu 

902/4, 158 00 Praha 5, IČ: 02685183 a starosta předkládá ke schválení Smlouvu o dílo s touto 

firmou na výše uvedenou akci, která se bude realizovat v r. 2021. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Building Expert s.r.o., 

V zářezu 902/4, 158 00 Praha 5, IČ: 02685183 na zhotovení díla Vodovod Bělá u Jevíčka – 

zásobní řad Malonín. 
 

     Výsledek hlasování:   Pro  6  Proti  0     Zdržel se  0     Návrh byl přijat. 

 

 

6. Zateplení obecního domu – odnětí dotace MŽP. 

 

ZO na svém zasedání č. 12 schválilo odstoupení od žádosti o dotaci z OPŽP, identifikační číslo 

projektu CZ.05.5.18/0.0/18 na akci „Zateplení obecního domu – obec Bělá u Jevíčka“. Starosta 

předložil zastupitelům „Rozhodnutí“ MŽP o odnětí dotace ve výši 1.089.158,- Kč. 

  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí „Rozhodnutí“ Ministerstva životního 

prostředí o odnětí dotace ve výši 1.089.158,00 Kč projektu CZ.05.5.18/0.0/18.   

     Výsledek hlasování:   Pro  6    Proti  0    Zdržel se  0     Návrh byl přijat. 

 

 

7. VZ – Výměna oken a dveří budovy OÚ. 

Starosta vyhotovil Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu a zadávací 

dokumentaci na veřejnou zakázku „Výměna oken a dveří budovy Obecního úřadu Bělá 

u Jevíčka čp. 7“.  V rámci této VZMR III. kategorie obeslal 10 výrobců plastových oken. Dále 

ustanovil komisi pro výběrové řízení ve složení Ing. Ladislav Ille, Markéta Vašková, Zdeněk 

Dražil a Antonín Petr. Komise se sešla k otevírání obálek dne 22.7.2020 a v 15:30 hodin 

zahájila svoji činnost. Vyhodnotila 4 předložené nabídky splňující podmínky a podle 

hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny a prokázání splnění kvalifikace komise ustanovila 

a doporučila jako nejvýhodnější nabídku uchazeče - firmy Window Holding a.s., Hlavní 456, 

250 89 Lázně Toušeň, IČ: 28436024 za cenu 517.477,- Kč /bez DPH/ což činí 626.147,17 Kč 

včetně DPH. Zároveň starosta předkládá ke schválení Smlouvu o dílo s firmou Window 

Holding a.s. na realizaci výše uvedené veřejné zakázky. Hlasování en bloc.     

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje v rámci veřejné zakázky „Výměna oken a dveří 

budovy Obecního úřadu Bělá u Jevíčka čp. 7“ na základě doporučení komise cenově 

nejvýhodnější nabídku od fy Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 

28436024 za cenu 626.147,17 Kč včetně DPH. 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Window Holding a.s., 

Hlavní 456, Lázně Toušeň, IČ: 28436024 na zhotovení díla „Výměna oken a dveří budovy 

Obecního úřadu Bělá u Jevíčka čp.7.“ 

Výsledek hlasování:    Pro  6      Proti  0     Zdržel se  0     Návrh byl přijat. 
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8. Přeložka distribučního zařízení – smlouva s ČEZ Distribuce a.s. . 

Starosta byl pověřen jednáním ve věci přeložky elektrického vedení nízkého napětí z pláště 

budovy OÚ. Proběhlo jednání a místní šetření s pracovníky ČEZu a jako nejpřijatelnější byla 

vybrána varianta přeložky se zřízením jednoho nového podpěrného bodu před budovou OÚ. 

Starosta předkládá ke schválení Smlouvu č. Z_S14_12_8120075230 o smlouvě budoucí 

o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie s ČEZ 

Distribuce a.s., Děčín. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje „Smlouvu č. Z_S14_12_8120075230 o smlouvě 

budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie“ 

s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, IČ: 24729035. 

Výsledek hlasování:     Pro  6    Proti  0     Zdržel se  0          Návrh byl přijat 
   

 

9. Dotace poskytnuté z Programu obnovy venkova.    

Starosta informoval, že na základě žádosti ze dne 19.12.2019 o poskytnutí dotace z POV PK 

pro rok 2020 na akci „Rozšíření veřejného osvětlení“ byla obci schválena dotace z rozpočtu PK 

ve výši 80.000,- Kč. Starosta předkládá ke schválení Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu 

obnovy venkova ev. č. OŽPZ/20/22628.  

Návrh usnesení: 

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

obnovy venkova Pardubického kraje pro r. 2020, evidenční číslo smlouvy OŽPZ/20/22628 

ve výši 80.000,- Kč na akci Rozšíření veřejného osvětlení.  

Výsledek hlasování:    Pro  6    Proti  0    Zdržel se  0      Návrh byl přijat. 

 

Starosta dále informoval, že na základě žádosti ze dne 22.1.2020 o poskytnutí dotace z POV 

PK v roce 2020 – Dotace na podporu provozu obchodů – dotační titul č. 9, byla obci schválena 

dotace z rozpočtu PK ve výši 39.400,- Kč. Starosta předkládá ke schválení Smlouvu 

o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova ev. č. OŽPZ/20/22861.  

Návrh usnesení: 

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

obnovy venkova Pardubického kraje pro r. 2020, evidenční číslo smlouvy OŽPZ/20/22861 

ve výši 39.400,- na podporu provozu obchodu. 

Výsledek hlasování:    Pro  6   Proti  0    Zdržel se  0    Návrh byl přijat. 

 

10. Cenová nabídka – Oprava pomníku padlým v Bělé u Jevíčka. 

Starosta oslovil s žádostí o podání cenové nabídky na veřejnou zakázku II. kategorie na opravu 

pomníku padlým v Bělé u Jevíčka dvě firmy:  

- fa Monika Lokajová, Jičín: 23.000,- Kč 

- fa L. Kryl: přislíbená nabídka nebyla dodána 

Starosta doplnil, že na tento typ památek se dotace poskytují výjimečně, nejčastěji pouze v době 

kulatého výročí, a to z Ministerstva obrany. Pavel Továrek řekl, že pomník je ve špatném stavu 

a je nutné ho opravit i bez dotačního titulu, s čímž ostatní zastupitelé souhlasí. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje cenovou nabídku fy Monika Lokajová, 

Hofmanova 323, 506 01 Jičín, IČ: 72814071 na opravu pomníku padlým v Bělé u Jevíčka 

za cenu 23.000,- Kč. 

Výsledek hlasování:    Pro  6    Proti   0    Zdržel se   0     Návrh byl přijat. 

 

11. Zařazení území obce Bělá u Jevíčka do působnosti MAS MTJ. 

Starosta informoval o nutnosti zařazení území obce Bělá u Jevíčka do působnosti MAS MTJ 

z důvodů čerpání dotací přes MAS pro období 2021 - 2027. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka souhlasí se zařazením svého správního území do územní 

působnosti MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. na období 2021 - 2027.  

Výsledek hlasování:    Pro   6   Proti  0   Zdržel se  0    Návrh byl přijat. 

 

12. ÚZSVM – nabídka na prodej pozemku p.č. 172/5 v k.ú. Malonín. 

Na základě žádosti Obce Bělá u Jevíčka ze dne 28.3.2017 o bezúplatný převod pozemku p.č. 

172/5 k.ú. Malonín UZSVM dopisem ze dne 2.6.2020 sděluje, že uvedený pozemek nelze 

bezúplatně převést a nabízí obci tento pozemek k prodeji. Místostarosta uvedl, že uvedený 

pozemek nemá pro obec valný význam a navrhl pozemek nekupovat.  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka neschvaluje odkoupení pozemku p.č. 172/5 v k.ú. 

Malonín. 

Výsledek hlasování:    Pro  6    Proti  0     Zdržel se  0     Návrh byl přijat. 

 

13. Informační služba pro občany Hlášení rozhlasu. 

Starosta informoval o novém a modernějším způsobu informování občanů do mobilních 

telefonů „Hlášení rozhlasu“, nahrazujícím stávající systém „Smsobcím“. Nový systém bylo 

možné si vyzkoušet v tříměsíčním zkušebním provozu. Výhodou je zaslání informace přímo 

do aplikace v chytrém mobilním telefonu, do mailu, popř. jako sms a dále propojení se 

stránkami obce a na facebook. Navíc konečná cena za tento modernější způsob komunikace je 

levnější než klasický způsob informování občanů formou sms zpráv. Starosta seznámil 

přítomné s kalkulací pro 200 občanů zapojených do systému. Cena za aktivaci služby činí 

3.990,- Kč, měsíční poplatek činí 549,- Kč a cena sms je 0,75 Kč /vše uvedeno bez DPH/.   

Starosta předložil ke schválení Smlouvu o poskytování služeb „Hlášení rozhlasu“ s firmou 

URBITECH s.r.o., Jalubí 453, 687 05 Jalubí, IČ: 04572106.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Smlouvu o poskytování služeb „Hlášení 

rozhlasu“ s firmou URBITECH s.r.o., Jalubí 453, 687 05 Jalubí, IČ: 04572106. 

Výsledek hlasování:    Pro  5     Proti  0   Zdržel se  1 /Antonín Petr/    Návrh byl přijat. 

 

14. Žádost o přezkoumání opravy obecní komunikace. 

Starosta informoval o obdrženém nepodepsaném dopise upozorňujícím na opravu komunikace 

u domu p. XXXXXXXX, XXXXXXXX. Na minulém zasedání starosta vyzval zastupitele 

k nahlášení úseků a míst v obci, které vyžadující opravu. Zastupitelé vznesli svoje požadavky, 
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p. XXXXXXXX nahlásil prostor před domy čp. 26 a 37, obojí obecní pozemky. Starosta vyzval 

p. XXXXXXXX k vyjádření se k této záležitosti z pohledu obdrženého dopisu. 

Pan XXXXXXXX uvedl následující: Třicet let jsem se staral a udržoval obecní pozemek, který 

je nájezdem ke garáži domu čp. 37, opravy neměly dlouhého trvání, a tak jsem využil možnosti 

aspoň částečné opravy /velké auto se dostalo jen na část opravovaného úseku/ metodou 

TURBO. Zdůrazňuji, že se jedná o obecní pozemek, ne soukromý pozemek.  

Starosta doplnil, že při vyznačování míst k opravě značí i příjezdy k nemovitostem, pokud si to 

stav obecního pozemku žádá. 

Starosta dále uvedl: Jsem rád, že je ZO pod kontrolou občanů, že si všímají, co se v obci děje. 

Byl bych ovšem raději, kdyby se podobné připomínky řešili veřejně a otevřeně, a ne formou 

anonymů. A tímto záležitost uzavřel.  

 
 

15. Projektová studie – Multifunkční hřiště a venkovní zázemí kulturního domu.  

Starosta na 11. zasedání ZO v bodě 20.4. vyzval k diskusi na téma studie na vybudování hřiště 

a venkovního zázemí kulturního domu. Nebyly vzneseny žádné připomínky, a proto byla studie 

dokončena dle již dříve zveřejněných předběžných návrhů. Tuto studii od architekta Ing. Jiřího 

Jandy ze Svitav starosta předkládá ke schválení s tím, že bude podkladem pro zpracování další 

projektové dokumentace tak, aby měla obec připraveny projekty při vyhlášení vhodných 

dotačních titulů.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje studii „Venkovní zázemí kulturního domu 

a venkovní sportoviště“. 

Výsledek hlasování:    Pro  6   Proti  0     Zdržel se  0       Návrh byl přijat. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje zpracování projektové dokumentace pro 

jednotlivé stavební objekty dle studie „Venkovní zázemí kulturního domu a venkovní 

sportoviště“.  

Výsledek hlasování:    Pro  5    Proti  0    Zdržel se 1 /Antonín Petr/   Návrh byl přijat. 

  

16. Informace starosty o stavu soudního vymáhání pohledávky. 

Starosta seznámil přítomné se stavem soudního vymáhání pohledávky vůči firmě Wraget SB 

s.r.o., Praha 9 a s dopisem od advokátní kanceláře Jana Zwyrtek Hamplová z Mohelnice. 

Advokátka Mgr. Hamplová vysvětluje stávající situaci, kdy bylo soudní řízení přerušeno s tím, 

že proti žalovanému bylo zahájeno insolvenční řízení. Obec musí vést nadále dlužnou částku 

jako pohledávku.  Dopis Mgr. Hamplové je přílohou tohoto zápisu.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí informaci Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové 

o stavu soudního vymáhání pohledávky obce vůči firmě WRAGET SB s.r.o., Praha 9. 

     Výsledek hlasování:   Pro   6      Proti   0    Zdržel  0     Návrh byl přijat. 
 

17. Informace starosty o jednání o směně pozemků areálu Haldy.  

Starosta informoval o stavu jednání s p. XXXXXXXX a XXXXXXXX o směně pozemků. 

Majitelé požadovali dělení jejich pozemků a cenový rozdíl /cca 100 tis. Kč/ v ceně 

směňovaných pozemků ze strany obce odpustit vzhledem ke společenské hodnotě vzrostlého 

dubu, který je na pozemku majitelů. Přílohou tohoto zápisu je dopis starosty, kde odmítá tento 

návrh a předkládá jiné řešení. K tomuto dopisu obec zatím neobdržela písemnou odpověď.  
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí informaci o stavu jednání ve věci směny 

pozemků – areál Haldy. 

     Výsledek hlasování:   Pro  6      Proti  0    Zdržel   0     Návrh byl přijat. 

 

18. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 319/17 v k.ú. Malonín. 

Paní XXXXXXXX, XXXXXXXX, podala žádost o pronájem části pozemku p.č. 319/17 v k.ú. 

Malonín za účelem zřízení zahrádky s rozebíratelným oplocením. Záměr pronájmu byl vyvěšen 

na úřední desce a el. úřední desce od 14.5.2020 do 1.6.2020, nebyla vznesena žádná námitka. 

Cena místně obvyklá za pronájem podobných pozemků činí 1,- Kč/m2. 

 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku p.č. 319/17 v k.ú. Malonín o výměře 

50 m2 XXXXXXXX za cenu místně obvyklou 1,- Kč/m2 s možností realizace rozebíratelného 

oplocení. 

Výsledek hlasování:          Pro   6    Proti   0       Zdržel se   0      Návrh byl přijat. 

 

19. Žádost o prodej části obecního pozemku p.č. 203 v k.ú. Smolná u Jevíčka. 

Manželé XXXXXXXX a XXXXXXXX, XXXXXXXX, podali žádost o prodej či případný 

pronájem části pozemku p.č. 203 v k.ú. Smolná u Jevíčka o výměře cca 202 m2 s možností 

zbudování přístřešku na nářadí a dřevo. 

Vyjádření p. Petra: na prodej pozemku má zastupitelstvo neměnný záporný názor, zároveň ale 

chceme být nápomocni v řešení situace žadatelů a navrhujeme řešit pronájmem s umožněním 

stavby přístřešku. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce neschvaluje vyvěšení záměru prodeje části pozemku p.č. 203 v k.ú. 

Smolná u Jevíčka. 

Výsledek hlasování:       Pro  5    Proti  0       Zdržel se 1 /Petr Nárožný/   Návrh byl přijat. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje vyvěšení záměru na pronájem části pozemku 

p.č. 203 v k.ú. Smolná u Jevíčka manželům XXXXXXXX, XXXXXXXX. 

Výsledek hlasování:      Pro   6      Proti   0      Zdržel se  0       Návrh byl přijat. 

 

20. Žádost o prodej části pozemku p.č. 867/5 v k.ú. Bělá u Jevíčka. 

Pan XXXXXXXX, XXXXXXXX, podal žádost o prodej obecní parcely p.č. 867/5 nebo její části 

v k.ú. Bělá u Jevíčka za účelem zbudování parkovacího stání. 

Vyjádření zastupitelů p. Petra a Ing. Illeho: na prodej pozemku má zastupitelstvo neměnný 

záporný názor. 

Starosta navrhnul p. XXXXXXXX možnost pronájmu uvedeného pozemku s možností 

vybudování parkovacího stání. Přítomný pan XXXXXXXX uvedl, že si věc musí promyslet. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce neschvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č. 867/5 v k.ú. Bělá 

u Jevíčka. 

Výsledek hlasování:       Pro  6    Proti   0      Zdržel se   0   Návrh byl přijat.    
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21. Různé: 

21.1. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity 

v nestátních lesích za rok 2019. 

Starosta informoval o podání žádosti o dotaci MZe prostřednictvím Pardubického kraje 

na kůrovcové dřevo za rok 2019 v objemu 330 m3. V případě schválení by výše dotace činila 

131.519,- Kč.  

Těžba dalšího kůrovcového dřeva na základě nařízení LOH Ing. Davida Soukala proběhla na 

p.č. 142/1 v k.ú. Smolná u Jevíčka.  

21.2 Informace starosty o dočasném uzavření prodejny potravin.  

Starosta informoval o stavu a o vyjednávání s p. Martinem Hebelkou. Pan Hebelka uzavřel 

prodejnu potravin, kdy si přesunul prodavačku p. Pochylovou do své jiné provozovny s tím, že 

nemá volné pracovní síly, jelikož má dvě zaměstnankyně dlouhodobě nemocné a prodejna 

na sanatoriu má větší obrat než prodejna v naší obci. Během července starosta sehnal tři 

zájemkyně na místo prodavačky, ale p. Hebelka k jednání přistupoval laxně, neplnil přislíbené 

a nekomunikoval. Starosta vyjádřil eminentní zájem a snahu o zachování prodejny v obci.   

21.3 Pozvání kulturního výboru na pouťovou akci v KD 
Vystoupení známého dvojníka Waldemara Matušky a exzpěváka skupiny WALDA GANG – 

Vladimíra Waldy Nerušila se uskuteční v neděli 23.8.2020 od 16,00 hod. v kulturním domě, 

s recitálem Vzpomínky na Waldemara Matušku, kdy nejslavnější písničky WM jsou proloženy 

povídáním o životě naší pěvecké legendy populární hudby od dětství až po vrchol umělecké 

kariéry. Vstupenky na tuto akci budou v předprodeji od začátku srpna.  

 

22. Diskuse. 

Pan XXXXXXXX upozornil na to, že svozový vůz TS MH přejíždí most v Maloníně i přes 

existující dopravní značení zakazující vjezd vozidel nad 3,5 tuny.  Starosta bude problém řešit 

s vedením TS MH s.r.o. 

Pan XXXXXXXX upozornil na špatný stav mostu naproti čp. 75. Starosta zajistí statický 

posudek na tento most.  

Pan XXXXXXXX upozornil na povinnost občanů nadále vyvážet septiky a jímky. To, že se 

připravuje projekt odkanalizování obce neznamená, že by tato činnost měla ustat. 

 

23. Závěr. 

Starosta poděkoval všem za účast a v 17:45 hod zasedání ukončil. 

 

Zápis vyhotoven dne: 29.7.2020 

Upravil: Petr Nárožný 

 

 

Ověřovatelé:       Zdeněk Dražil  …………………………… 

 

                            Pavel Továrek …………………………… 

 

 

 

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


