Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7
569 43 Jevíčko
Zápis
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka,
konaného dne 5.10.2016 od 16:00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka (dále též jako „zastupitelstvo“)
bylo zahájeno v 16:00 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
27.9.2016 do 5.10.2016.
Starosta konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7
členů zastupitelstva) a zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o
obcích). Paní Ladislava Porketová byla omluvena. Poté určil ověřovatele zápisu Annu
Smrekovou a Josefa Červinku zapisovatelkou stanovil p. Sylvu Továrkovou .
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 6 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. 8 – Směrnice k zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu, dle nového zákonu 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách,
který bude před bodem Diskuze a závěr.
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Zahájení, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Cenová nabídka na akci Oprava veř. osvětlení v obci Bělá u Jevíčka.
Cenová nabídka na prováděcí projekt na akci Společenské zařízení obce.
Prodej a pronájem pozemku v k. ú. Smolná.
Rozpočtová opatření č. 4/16 a 5/3/16.
Plán inventur majetku obce za rok 2016.
Žádost o dotaci ze SZIF z Programu obnovy venkova 2014-2020.
Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Diskuze, závěr.
Starosta dal hlasovat o doplněném návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0.
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1. Určení ověřovatelů a zapisovatele.
Starosta určil ověřovatele zápisu Annu Smrekovou a Josefa Červinku, zapisovatelku
Sylvu Továrkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka určuje ověřovatele zápisu Annu Smrekovou a
Josefa Červinku, zapisovatelkou Sylvu Továrkovou.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0.
2. Cenová nabídka na akci „Oprava veřejného osvětlení v obci Bělá u Jevíčka“ –
montáž svítidel
Žádostí o zpracování CN byly osloveny tři firmy /Zdeněk Schreiber, Jiří Popelka a
Elektro Šudoma s.r.o./ CN Zdeněk Schreiber – 74.926,- Kč, CN Šudoma Elektro s.r.o.
– 255.387,- Kč. Starosta navrhuje schválit jako nejvhodnější CN od fy Zdeněk
Schreiber, U hřiště 277, Chornice v celkové výši 74 926,- Kč vč. DPH. Následně bude
sepsána Smlouva o dílo a OZ pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje na akci „Oprava veřejného osvětlení
v Bělé u Jevíčka“-montáž svítidel CN nabídku fy Zdeněk Schreiber, Chornice
ve výši 74 926,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0.
3. Cenová nabídka na „Zpracování prováděcího projektu na společenské zařízení
obce Bělá u Jevíčka“
Žádostí o zpracování CN byly osloveny 4 firmy /B.H.engineering s.r.o. Ing. Jiří
Svoboda, Ing. Milan Heidenreich, Ing. Zdeněk Březa, ing. Milan Hylš/ Doručené CN:
Ing. Jiří Svoboda dodal dvě nabídky B.H.engineering s.r.o. – 222.640,- Kč a Projekty
BH s.r.o. – 184.000,- Kč, Ing. Milan Hylš – 251.680,- Kč. Starosta navrhuje schválit
jako nejvhodnější CN od fy Projekty BH s.r.o. Ing. Jiří Svoboda, Valouškova 575/11,
635 00 Brno v celkové výši 184.000,- Kč. Následně bude sepsána Smlouva o dílo a
OZ pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje CN na Zpracování prováděcího
projektu na společenské zařízení obce Bělá u Jevíčka fy Projekty BH s.r.o., Ing. Jiří
Svoboda Brno v celkové výši 184.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o
dílo.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0.
4. Prodej a pronájem pozemku v k. ú. Smolná.
Dne 12.9.2016 podal XXXXXXXX, XXXXXXXX žádost o prodej případně
pronájem části pozemků p. č. 439/3 /ost. plocha/ 48 m2 a p. č. 25/3 /zahrada/ 93 m2
obě v k. ú. Smolná u Jevíčka. Jako důvod uvádí přístup ke svému RD, č.p.31 a
k pozemku p. č. 32 – zahrada s plánovanou stavbou RD v budoucnu.
OZ nesouhlasí s prodejem uvedených pozemků a schvaluje vyvěsit záměr pronájmu
těchto pozemků.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č.
439/3 /48m2/ ost. plocha a části pozemku p. č. 25/3 /93 m 2/ zahrada obě v k. ú.
Smolná u Jevíčka.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0.
5. Rozpočtová opatření č. 4/16 a 5/3/16.
Předsedkyně finančního výboru Anna Smreková předložila ke schválení rozpočtová
opatření č. 4/16 a 5/3/16. Opatření byla projednána na schůzi finančního výboru dne
4.10.2016 a jsou přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje rozpočtové opatření č. 4/16 a 5/3/16.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0.
6. Plán inventur majetku obce za rok 2016.
Starosta předložil Plán inventur majetku obce za rok 2016 a jmenoval členy hlavní a
dílčích inventarizačních komisí pro jednotlivá zařízení. Plán je přílohou zápisu.
Informativní schůzka, kterou zajistí členové hlavní inventarizační komise, se
uskuteční 14.12.2016 v kanceláři OÚ.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí Plán inventur majetku obce za
rok 2016.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0.
7. Žádost o dotaci ze SZIF z Programu obnovy venkova 2014-2020.
Starosta seznámil přítomné s možností požádat o dotaci SZIF z Programu obnovy
venkova 2014-2020 - 3. kolo žádostí – Operace 8.6.1. Technika a technologie pro
lesní hospodářství. Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci na
malotraktor v celkové maximální ceně do 500.000,- Kč .
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu
rozvoje venkova na období 2014-2020, 3. kolo – Operace 8.6.1 Technika a
technologie pro lesní hospodářství na malotraktor v celkové maximální ceně
500.000,- Kč a pověřuje starostu podáním žádosti.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0.
8. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Od 1.10.2016 nabývá účinnosti nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, proto starosta předložil ke schválení „Směrnice k zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu“ dle nového zákona s platností od 1.10.2016. Tímto se ruší
„Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ dle zák. č. 137/2006 Sb. ze
dne 29.6.2016. Zastupitelé byli podrobně seznámeni se zněním nové Směrnice
k zadávání VZMR.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle
zák. č. 134/2016 Sb. s platností od 1.10.2016 a ruší Směrnici k zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu ze dne 29.6.2016.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0.
9. Diskuze, závěr.
- starosta – od 1.10.2016 platí nový zákon o regulaci nočního klidu. Vyzval
organizace v obci, aby daly návrhy termínů akcí a tanečních zábav, jež se potom
zapracují do nové OZV obce o nočním klidu.
- starosta informoval o jednání se zástupcem DI Svitavy p. Pavlišem a p. Kocumem
z Odboru dopravy Mor. Třebová o přechodu pro chodce v obci Bělá u Jevíčka a
vysvětlil důvody, kvůli kterým není možné přechod pro chodce vybudovat. Zápis
z jednání je přílohou tohoto zápisu.
- starosta předložil žádost Nemocnice Svitavy o příspěvek na nákup nových
polohovacích postelí a navrhl jako dar částku 5 000,- Kč. Jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek ve výši 5000,-Kč na nákup polohovacích
postelí pro Nemocnici Pardubického kraje - Svitavy.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0.
starosta objasnil důvody nutnosti vybudování kontejnerových stání a zejména
odůvodnil zvolené lokality pro stavbu ve Smolné a v Bělé u Jevíčka
- starosta oznámil novou půjčovní dobu MLK a to ve středu od 14,30 hod. do 16,30
hod. a v pátek od 17,00 do 18,00 hod.
- starosta pozval občany k volbám do KZ Pardubického kraje ve dnech 7.-8.10. 2016
- starosta vyzval k účasti na zájezd dne 8.10.2016 do Mutěnic na Burčákový pochod
- XXXXXXXX vysvětlil důvody svojí žádosti o pronájem pozemků v k. ú. Smolná
u Jevíčka
- XXXXXXXX vyjádřil obavy, zda nebude docházet k podmáčení jeho domu č.p.45
z důvodů stékající dešťové vody po vydlážděném prostoru kontejnerového stání.
Starosta odpověděl, že v případě problémů s dešťovou vodou, bude obec vzniklý
problém řešit.
- XXXXXXXX měl dotaz, proč svítí veřejné osvětlení celou noc – starosta
odpověděl, že je tím zajištěn zejména větší komfort pro občany a navíc nová LED
svítidla mají v noci sníženou spotřebu dle naprogramovaného diagramu
- XXXXXXXX měla otázku, zda jde zřídit službu starším občanům s nákupy
potravin. Starosta odpověděl, že pro tyto účely je v Jevíčku zřízeno středisko
Pečovatelské služby, které tyto služby zajišťuje a paní XXXXXXXX byl předán
kontakt na PS.
Starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil v 16,45 hod.
-

Zápis byl vyhotoven dne:11.10.2016. Zapisovatelka: Továrková Sylva
Ověřovatelé:

Anna_Smreková……………........
Josef Červinka………………

Starosta:

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