Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7
569 43 Jevíčko
Zápis
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka,
konaného dne 9.11.2016 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
1.11.2016 do 9.11.2016.
Starosta konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7
členů zastupitelstva) a zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o
obcích) Poté určil ověřovatele zápisu Ing. Ladislava Illeho a Antonína Petra,
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 7Proti 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..7. Cena vodného v r. 2017 a č. 8
Revitalizace vodní nádrže ve Smolné.
1) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
2) Pronájem pozemků v k. ú. Smolná.
3) Rozbor hospodaření obce k 31.10.2016.
4) Žádost o poskytnutí úvěru.
5) Smlouva o bezúplatný převod majetku od HZS Pardubického kraje.
6) Garance vlastních zdrojů při pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH.
7) Cena vodného v r. 2017.
8) Revitalizace vodní nádrže ve Smolné.
9) Různé.
10) Diskuze a závěr.
Starosta dal hlasovat o doplněném návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 7Proti 0 Zdržel se 0.
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1. Určení ověřovatelů a zapisovatele.
Starosta určil ověřovatele zápisu Ing. Ladislava Illeho a Antonína Petra, zapisovatelku
Sylvu Továrkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka určuje ověřovatele zápisu Ing. Ladislava Illeho a
Antonína Petra, zapisovatelkou Sylvu Továrkovou.
Výsledek hlasování: Pro7 Proti 0 Zdržel se 0.
2. Pronájem pozemků v k. ú. Smolná u Jevíčka.
Záměr pronájmu pozemků p. č. 25/3 zahrada o výměře 93 m2 a p. č. 439/3 ost. plocha
o výměře 48 m2 - oba v k. ú. Smolná u Jevíčka - byl vyvěšen na úřední desce úřadu a
el. úřední desce od 10.10.2016 do 25.10.2016 k užívání panu XXXXXXXX,
XXXXXXXX. Cena obvyklá za roční pronájem pozemku činí 1,- Kč/m2. Nájemní
smlouva s platností ode dne podpisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pronájem částí pozemků p. č. 25/3 zahrada o výměře 93m2
a p. č. 439/3 ostatní plocha o výměře 48m2 oba v k. ú. Smolná u Jevíčka panu
XXXXXXXX za cenu obvyklou, tj. 1,- Kč/m2/rok.
OZ pověřuje starostu podepsáním nájemní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0.
3. Rozbor hospodaření obce k 31.10.2016
Účetní Sylva Továrková podala zprávu o hospodaření obce k 31.10.2016. Zpráva je
přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí Zprávu o hospodaření obce Bělá
u Jevíčka k 31.10.2016.
Výsledek hlasování: Pro7 Proti 0 Zdrželi se 0.
4. Žádost o poskytnutí úvěru.
Starosta byl na zasedání OZ dne 18.5.2016 pověřen jednáním o možnosti čerpání
úvěru za účelem financování stavby Společenského zařízení v obci Bělá u Jevíčka.
Nejvýhodnější nabídkou je nabídka od České spořitelny, a.s. Svitavy.
Výše úvěru do 8 mil. Kč je splatná do 30.11.2030 a bude zajištěna budoucími příjmy
obce. Úroková sazba činí 0,8% p.a., vedení úvěrového účtu 50,- Kč/měsíčně a
sjednání úvěru i možnost předčasné splátky je bez poplatků.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje podle § 85, písm. j) zák. č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů uzavření smlouvy o přijetí úvěru od České
spořitelny a.s. (IČ 45244782) do výše 8 000 000,- Kč na financování projektu
„Společenské zařízení Bělá u Jevíčka“ se splatností do 30.11.2030 a zajištěného
budoucími příjmy obce.
OZ pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0.
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5. Smlouva o bezúplatném převodu majetku od HZS Pardubického kraje.
Starosta předložil zastupitelům návrh Smlouvy o bezúplatném převodu majetku HZS
Pk pro JSDH. Jedná se o hadicový přívěs sériové číslo 23974 a speciální přívěs HZS
sériové číslo 2931.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bezúplatně přijímá do majetku obce od
Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje požární přívěs a hadicový přívěs
a pověřuje starostu podpisem smlouvy o bezúplatném převodu majetku.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0.
6. Garance vlastních zdrojů při pořízení dopravního automobilu pro JSDH obce.
Starosta informoval přítomné o postupu vyřizování dotace ve věci nákupu dopravního
automobilu pro JSDH obce, jehož cena dosáhne přibližně 900 tis. Kč. Obec má
schválenou dotaci ve výši 450 tis. Kč od MV ČR a je nutné garantovat dofinancování
DA do plné výše jeho ceny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje dofinancování investiční akce
“Pořízení dopravního automobilu „ do plné výše jeho ceny.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0.
7. Cena vodného v r. 2017.
Starosta informoval přítomné o jednání se zástupci firmy VHOS, a.s. o ceně vodného
pro r. 2017 a předložil kalkulaci této ceny. Návrh ceny vč. DPH je 26,00 Kč/m3.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje pro rok 2017 cenu vodného ve výši
26,00 Kč/m3 vč. DPH.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0.
8. Revitalizace vodní nádrže ve Smolné.
Pro realizaci revitalizace vodní nádrže ve Smolné je nutné mít zpracovaný projekt na
tuto akci. Starosta předložil cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace
na akci Revitalizace vodní nádrže v místní části Smolná od firmy AXIOM engineering
s.r.o. 64 000,- Kč bez DPH, firmy ARBOPlan s.r.o. Hořice, 59 000,- Kč bez DPH a
Ing. Ladislava Illeho, Bělá u Jevíčka 106, 26 000,- Kč bez DPH a navrhuje jako
nejvhodnější CN od Ing. Ladislava Illeho.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje cenovou nabídku Ing. Ladislava Illeho,
Bělá u Jevíčka 106 na vypracování projektové dokumentace na akci Revitalizace
vodní nádrže v m. č. Smolná ve výši 26 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu
vystavením objednávky.
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Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 1 /Ing. Lad. Ille/
9. Různé.
- starosta – žádost XXXXXXXX, XXXXXXXX o prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem nebytových prostor o celkové výměře 28 m2 v budově OÚ k provozování Holičství-kadeřnictví. Záměr pronájmu bude vyvěšen na úřední desce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje vyvěšení záměru pronájmu nebytového prostoru v budově
Obecního úřadu Bělá u Jevíčka č. 7 k provozování Holičství – kadeřnictví o celkové
výměře 28 m2 .
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
-

starosta informoval o tom, že OZ se dohodlo, že se nebude měnit místní poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, i když náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu se
v r. 2015 zvýšily. Místní poplatek pro rok 2017 dle OZV 2/2015 činí 492,- Kč za
poplatníka.

-

-

-

-

-

starosta sdělil, že je nově stanovená půjčovní doba v MLK takto - ve středu od
15,00 do 16,30 hod. a v pátek od 17,00 do 18,30 hod.
knihovnice pozvala všechny občany na prodejní výstavu obrazů s názvem
Enkaustika Danuše Navrátilové. Výstava bude otevřena v půjčovní době knihovny
během měsíce listopadu a prosince 2016. Po domluvě s knihovnicí je možné
výstavu shlédnout i v jinou dobu.
starosta reagoval na informaci o možném uzavření prodejny COOP v obci a navrhl
jednání s vedením COOP o úpravě prodejní doby tak, aby více vyhovovala i
občanům dojíždějícím za prací a tím možným zvýšením tržeb v prodejně.
starosta vyzval na zasedání OZ dne 5.10.2016 organizace v obci, aby navrhly
termíny kulturních akcí v obci, které by byly zapracovány do obecně závazné
vyhlášky o nočním klidu. Byly podány návrhy na tyto termíny – každoročně 30.4.
„Pálení čarodějnic“, třetí sobota v červenci akce „Posezení pod lipami“, v srpnu
„Pouťová zábava“ v sobotu před poutí a 31.12. Silvestr .
starosta se dotazoval zájmových složek obce na jejich požadavky finančních
prostředků do připravovaného rozpočtu obce na rok 2017. SDH Smolná požaduje
finanční prostředky na realizaci nové podlahy ve zbrojnici.
starosta poděkoval všem občanům, kteří se zúčastnili v neděli 6.11.2016 brigády
při demontáži konstrukce střechy kuželny, za dobře odvedenou práci. Při této
příležitosti upozornil na možnost odebrat si zdarma zbylé tvárnice, cihly
z obvodové konstrukce, za dodržení bezpečnosti a na vlastní nebezpečí. Dále obec
nabízí zdarma staré židle z kuželny. Je nutné nahlásit v kanceláři OÚ jméno a
množství odebraného materiálu.

10. Diskuze a závěr.
- XXXXXXXX – dotaz, kde se nachází zelený velkoobjemový kontejner na trávu.
Starosta odpověděl, že v současnosti je na opravě a poté bude umístěn na svoje
stanoviště – zpevněná plocha pod RD čp. 43 ve Smolné.
Starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil v 17,10 hod.
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Zápis byl vyhotoven dne:14.11.2016. Zapisovatelka: Továrková Sylva
Ověřovatelé:

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

Starosta:

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