Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7
569 43 Bělá u Jevíčka
Zápis
z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka,
konaného dne 18. 11. 2020 od 16:30 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka
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 10. 11. 2020 do 18. 11. 2020.
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).
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. 15 ze zasedání ZO dne
30. 9. 2020.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

1. Schválení programu:
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Návrh programu:
1. Schválení programu.
2. Volba ověřovatelů a zapisovatele.
3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s.
4. Smlouva na pěstební práce s firmou Lekuro, s.r.o.
5. Cena vodného na rok 2021.
6. Víceúčelové sportovní hřiště v Bělé u Jevíčka.
7. Rekonstrukce budovy Obecního úřadu Bělá u Jevíčka.
8. Projekt Malý LEADER pro MTJ pro rok 2021.
9. Služby pověřence pro ochranu osobních údajů GDPR.
10. Nabídka pozemků k prodeji od P-D Refractories CZ a.s.
11. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích.
12. Místní úpravy provozu na místní komunikaci v k.ú. Smolná.
13. Různé.
14. Diskuze.
15. Závěr.
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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 16. zasedání ZO.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0 Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Starosta jmenoval ověřovatele zápisu p. Markétu Vaškovou a p. Ivo Kobelku, zapisovatelem
Ing. Ladislava Illeho. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka určuje ověřovatele zápisu Markétu Vaškovou a Ivo
Kobelku, zapisovatelem Ing. Ladislava Illeho.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0 Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s.
Starosta předložil žádost firmy GTT a.s., Praha 8 o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IV-12-2021076/SOBS VB/1 Bělá
u Jevíčka p.č.129, knn, mezi Obcí Bělá u Jevíčka a ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405
02 Děčín.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2021076/SOBS VB/1 Bělá u Jevíčka p.č. 129,
knn s ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

4. Smlouva na pěstební práce s firmou Lekuro, s.r.o.
Starosta seznámil přítomné s dohodou ve věci ztráty z objemu zalesnění na pozemku p.č. 198/1
v k.ú. Smolná u Jevíčka s firmou Lekuro s.r.o., Cetkovice, o opakovaném zalesnění včetně
dodání sazenic javor klen krytokořenný v počtu 950 ks, zbývajících 950 ks sazenic uhradila
obec. Firma Lekuro s.r.o, Cetkovice, zaslala návrh smlouvy na pěstební práce do zabezpečené
kultury na výše uvedeném lesním pozemku po dobu 4-5 let.
Antonín Petr: smlouva je po dobu 5 let nevypověditelná, není garantováno min. množství
předávané zabezpečené kultury po skončení smlouvy, cena 70 tis. Kč /pozn. - za 5 let vč. DPH/
je příliš vysoká.
Pavel Továrek: terén této parcely je velmi těžký a uvedená cena není vysoká a provedení
pěstebních prací je nutnost.
Starosta obce: vlastními silami nejsme schopni tyto práce zabezpečit, v současném návrhu
smlouvy je uvedena možnost ukončení smlouvy dohodou, do návrhu smlouvy doplním
požadované a projednám s druhou stranou, na dnešním zasedání nebudeme o této smlouvě
hlasovat, upravený návrh smlouvy předložím na dalším zasedání ZO a zkusíme zajistit
konkurenční cenovou nabídku.
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5. Cena vodného na rok 2021
Starosta informoval o jednání se zástupcem provozovatele vodovodu VHOS a.s., Moravská
Třebová p. Doleželem. Letos a ve dvou následujících letech obec zainvestuje výměnu všech
vodoměrů ve Smolné i Bělé, kdy jsou postupně nahrazovány staré typy za moderní dálkově
odečitatelné vodoměry. Celkové náklady obce na výměnu vodoměrů se blíží částce k 600 tis.
Kč. Z tohoto důvodu je nutné přistoupit ke zvýšení ceny vodného a obci tak částečně
kompenzovat vzniklé výdaje. Návrh ceny vodného činí 33,- Kč/m3 vč. DPH. Starosta upozornil
na fakt, že ani po tomto zvýšení ceny neplníme požadavky na plán financování obnovy. Pavel
Továrek: v dalším roce by se vodné nemělo zvyšovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje cenu vodného pro rok 2021 ve výši 33,- Kč/m3
včetně DPH.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

6. Víceúčelové sportovní hřiště
Starosta seznámil přítomné s podmínkami vyhlášené dotační výzvy MMR – Podpora obnovy
a rozvoje venkova v roce 2020, Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku pro obce do 3000 obyvatel s dotační podporou 80% uznatelných nákladů do max.
výše 2 mil. Kč, vhodné pro naši obec na vybudování víceúčelového sportovního hřiště
na pozemku p.č. 867/6 v k.ú. Bělá u Jevíčka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje podání Žádosti o dotaci na víceúčelové
sportovní hřiště, MMR – Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2020, DT 117d8210H –
Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

Na základě pověření ZO a v návaznosti na vyhlášené investiční dotace z MMR pro rok 2020
programu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro obce do 3000 obyvatel, starosta zahájil
přípravu pro tento investiční záměr. Starosta oslovil tři projekční kanceláře zaměřené na
projektování sportovišť s žádostí o zpracování cenové nabídky na zpracování projektové
dokumentace víceúčelového sportovního hřiště. Dvě firmy zaslaly cenovou nabídku:
- Sportovní podlahy Zlín, Mostní 5552, 76001 Zlín 105.000 /127.050,- Kč s DPH
- ADONIS PROJEKT spol. s r.o., Hradec Králové
65.000/ 78.650,- Kč s DPH
- Projektování sportovišť s.r.o., 76001 Zlín
omluva pro nemoc
Jako cenově nejvýhodnější navrhuje starosta schválit nabídku fy ADONIS PROJEKT s.r.o.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje cenově nejvýhodnější nabídku na zpracování
projektové dokumentace víceúčelového sportovního hřiště od firmy ADONIS PROJEKT
spol. s r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČ: 62024477 ve výši 78.650,- Kč s DPH.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

Starosta dále oslovil šest firem, které se zabývají podáváním žádostí o dotace a jejich
administrací, s požadavkem na zpracování cenové nabídky na podání žádosti o dotaci z MMR
Stránka 3|7

s uvedením ceny za podání žádosti, ceny za administraci v případě přidělení dotace a celkové
ceny. Šest firem zasláno svoji cenovou nabídku, ceny uvedeny bez DPH:
- Dotace snadno s.r.o., Mělník
10.000,- / 68.000,- / 78.000,- Kč
- Centrum evropského projektování a.s., Hr. Králové 25.000,- / 20.000,- / 45.000,- Kč
- Artendr, s.r.o. , Velký Osek
30.000,- +1,7% z dotace
- Funder s.r.o., Brno
25.000,- / 50.000,- / 75.000,- Kč
- Ing. Tomáš Ruprich, Hradec Králové
15.000,- / 25.000,- / 40.000,- Kč
- Profesionálové a.s., Hradec Králové
5.000,- / 25.000 + 4% z dotace
Starosta navrhuje jako cenově nejvýhodnější nabídku fy Ing. Tomáš Ruprich z Hradce Králové.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje cenově nejvýhodnější nabídku firmy Ing. Tomáš
Ruprich, Československé armády 383/5, 500 03 Hradec Králové, IČ: 40145018
na vypracování Žádosti o dotaci na víceúčelové sportovní hřiště ve výši 15.000,- Kč
a administraci v případě schválení dotace ve výši 25.000,- bez DPH.
Výsledek hlasování:

Pro 7 Proti 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

7. Rekonstrukce budovy Obecního úřadu Bělá u Jevíčka.
Starosta seznámil přítomné s podmínkami vyhlášené dotační výzvy MMR – Podpora obnovy
a rozvoje venkova v roce 2020, Rekonstrukce a přestavba veřejných budov pro obce do 3000
obyvatel s dotační podporou 80% uznatelných nákladů do max. výše 10 mil. Kč, vhodné pro
naši obec na revitalizaci fasády a výměnu střešní krytiny na budově Obecního úřadu Bělá
u Jevíčka, parc. č.st. 54/1 v k.ú. Bělá u Jevíčka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje podání Žádosti o dotaci na revitalizaci fasády
a výměnu střešní krytiny na budově Obecního úřadu Bělá u Jevíčka čp. 7, parc. č. st. 54/1
v k.ú. Bělá u Jevíčka.
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

Na základě pověření ZO a v návaznosti na vyhlášené investiční dotace z MMR pro rok 2020
programu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro obce do 3000 obyvatel, starosta zahájil
přípravu pro tento investiční záměr. Starosta oslovil projektanta Ing. Jana Dostála, Velké
Opatovice a Ing. Vlastimila Nárožného, Malá Roudka s žádostí o zpracování projektové
dokumentace na revitalizaci fasády a výměnu střešní krytiny na budově OÚ a o podání cenové
nabídky na výše uvedené. CN nabídka je ve výši 22.000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí cenovou nabídku Ing. Jana Dostála,
Velké Opatovice, IČ: 07206640, na zpracování projektové dokumentace na revitalizaci
fasády a výměnu střešní krytiny na budově Obecního úřadu Bělá u Jevíčka, čp. 7, ve výši
22.000,-Kč.
Pro podání žádosti o dotaci a její administraci platí stejné nabídky, jako v předchozím bodě
programu č. 6, a proto starosta navrhuje jako cenově nejvýhodnější nabídku fy Tomáš Ruprich,
Hradec Králové v celkové výši 40.000,- Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje cenově nejvýhodnější nabídku firmy Ing. Tomáš
Ruprich, Československé armády 383/5, 500 03 Hradec Králové, IČ: 40145018,
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na vypracování Žádosti o dotaci na revitalizaci fasády a výměnu střešní krytiny budovy
Obecního úřadu Bělá u Jevíčka ve výši 20.000,- Kč a administraci v případě schválení dotace
ve výši 20.000,- bez DPH.
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0 Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

8. Projekt Malý LEADER pro MTJ pro rok 2021.
Ke dni 6. 11. 2020 byla vyhlášena dotační výzva POV Malý LEADER pro MTJ pro rok 2021.
Jedná se drobné neinvestiční opravy majetku obce. Část zastupitelů navrhla opravu zasedací
místnosti OÚ spočívající ve snížení stropu podhledem z minerálních desek, nahrazení zářivek
úspornými LED panely, oprava elektroinstalace s rozšířením počtu zásuvek, oškrábání staré
výmalby a natažení novým štukem. Starosta žádost zpracoval a dne 16. 11. 2020 na MAS
Jevíčko podal.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí podání žádosti o dotaci projektu POV
Malý Leader pro Moravskotřebovsko a Jevíčsko pro rok 2021 na opravu vnitřních prostor
budovy OÚ Bělá u Jevíčka.
9. Služby pověřence pro ochranu osobních údajů GDPR.
Služby pověřence pro Obec Bělá u Jevíčka vykonává na základě smlouvy firma Schola Servis
GDPR, s r.o. Prostějov za cenu 1800,- Kč + DPH. Tato smlouva byla ke dni 31. 12. 2020
vypovězena. Starosta předkládá cenovou nabídku na služby pověřence pro ochranu osobních
údajů od firmy dataAdvice, s.r.o., Velké Opatovice ve výši 800,- Kč/měs. (neplátce DPH)
a návrh Smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů s výše uvedenou
firmou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Smlouvu o poskytování služeb pověřence pro
ochranu osobních údajů s firmou DataAdvice, s.r.o., Eduarda Ušela 304, 67963 Velké
Opatovice, IČ: 09550381, za cenu 800,- Kč/měs.
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

10. Nabídka pozemků k prodeji od P-D Refractories CZ a.s.
Starosta informoval o přijaté nabídce prodeje pozemků od firmy P-D Refractories CZ a.s. v k.ú.
Malonín a k.ú. Bělá u Jevíčka, které již nehodlá využívat ke svému podnikání, tato je přílohou
tohoto zápisu. Nabízející očekává naši nabídku do 23. 11. 2020. ZO se dohodlo, že má zájem
pouze o odkup pozemků p.č. 73 o výměře 4341 m2 a p.č. 319/3 o výměře 220 m2, obojí k.ú.
Malonín a navrhuje cenu k jednání do 15,- Kč/m2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka deklaruje svůj zájem na odkoupení pozemků od PDRefractories CZ a.s., Velké Opatovice, p.č 73 a pč. 319/3 v k.ú. Malonín a pověřuje starostu
jednáním o ceně za uvedené pozemky.
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat.
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11. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích.
Starosta informoval, že na základě podaných žádostí na poskytnutí finančních příspěvků
na hospodaření v lesích obdržela obec od MZe prostřednictvím PK příspěvek na obnovu,
zajištění a výchovu lesních porostů ve výši 37.320,- Kč a příspěvek na zmírnění dopadů
kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019 ve výši 99.135,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí obdržené finanční příspěvky Ministerstva
zemědělství na hospodaření v lesích ve výši 37.320,- Kč a 99.135,- Kč.
12. Místní úpravy provozu na komunikacích v k.ú. Smolná.
Starosta informoval o dopravní situaci na křižovatce ve Smolné, a to na silnici III/36612
a III/3742, kde vznikaly nebezpečné situace, zejména při častých objížďkách vedených
po těchto komunikacích a v důsledku silného provozu nákladních automobilů. Na základě
častých stížností občanů starosta obnovil jednání s Odborem dopravy MT a DI Svitavy,
konečně došlo ke změně postoje uvedených orgánů a k místní úpravě provozu na místní
komunikaci a na sil. III/3742 a III/36612 v k.ú. Smolná u Jevíčka stanovením nového
dopravního značení dle Opatření obecné povahy ze dne 12. 10. 2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí Opatření obecné povahy – stanovení
místní úpravy provozu na místní komunikaci a na silnici III/3742 a III/36612 v k.ú. Smolná
u Jevíčka.

13. Různé.
13.1 Kupní smlouva – pozemky p.č. 240 a p.č. 243/1 v k.ú. Smolná u Jevíčka.
Starosta byl na minulém zasedání ZO pověřen jednáním o koupi pozemků p.č. 240 a p.č. 243/1
v k.ú. Smolná u Jevíčka, s majitelkou XXXXXXXX za cenu 10.000,- Kč a předkládá
ke schválení Kupní smlouvu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Kupní smlouvu o převodu nemovitých věcí
s XXXXXXXX na pozemky p.č. 240 a p.č. 243/1 v k.ú. Smolná u Jevíčka za cenu 10.000,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro 7 Proti 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

13.2 Oprava zádveří budovy OÚ
Starosta předložil návrh řešení opravy vstupních prostor – zádveří budovy OÚ. Je nutné provést
osekání soklu do v. 1,5 m a další strávené omítky, dále hloubkovou beztlakou injektáž zdiva,
sanační omítku do výšky 1,5 m, ostatní omítku oškrabat do výšky podstropních říms a celý
prostor přeštukovat speciálním štukem a vymalovat včetně stropu. Starosta předkládá cenovou
nabídku na provedení těchto prací od fy Ivan Kopřiva, Lhota Rapotina ve výši 64.841,46 bez
DPH / 78.458,- včetně DPH s realizací v r. 2020. Jiné cenové nabídky od oslovených firem Jiří
Suchý, Smolná 17 a Molat s.r.o., Velké Opatovice nebyly dodány pro nedostatek volných
kapacit před koncem roku.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje cenovou nabídku firmy Ivan Kopřiva, Lhota
Rapotina 92, IČ: 69713685, na provedení opravy vstupních prostor budovy OÚ Bělá
u Jevíčka za cenu 78.458,- Kč /s DPH/.
Výsledek hlasování:

Pro 6 Proti 0

Zdržel se 1 /Továrek/

Návrh byl přijat.

13.3 Jízdní řády na autobusy
Starosta informoval o změnách autobusových jízdních řádů, vzniklých v důsledku vyhlášeného
nouzového stavu. Provozovatel již ani nevylepuje papírové jízdní řády a odkazuje na aplikaci
IDOS v chytrých mobilních telefonech.
13.4 Požadavek p. XXXXXXXX na pomoc při úklidu listí napadaného z areálu Haldy
P. XXXXXXXX, XXXXXXXX, oslovila starostu s žádostí o pomoc při úklidu a zejména odvozu
listí napadaného z areálu Haldy na její pozemek. Starosta přislíbil pomoc ze strany obce
od pracovníků VPP a požádal o uspořádání brigády na úklid areálu od listí místní SDH.
14. Diskuze.
P. XXXXXXXX – co je to víceúčelové sportovní hřiště? Starosta vysvětlil, že je to hřiště, které
je určené pro hraní vícero sportů, v našem případě nohejbal, volejbal, malá kopaná, basketbal
a tenis, popř. rekreační florbal.
P. XXXXXXXX – nerozjíždí obec moc projektů najednou? Starosta vysvětlil, že podaná žádost
automaticky neznamená přidělená žádost. Na druhou stranu 80% dotační podpora je velmi
vysoká, už se nemusí opakovat, znamená pro obec nízkou finanční zátěž a bylo by škoda
nevyužít příležitost.
P. XXXXXXXX – si stěžoval na parkující auta na chodníku u čp. 93, kdy na silnici vznikají
nebezpečné dopravní situace. Starosta odpověděl, že na tento problém zval opakovaně
dopravní policii, aniž by došlo k nějaké nápravě.
P. XXXXXXXX se zeptal, zda je na most před čp. 75 vyhotoven statický výpočet. Starosta
uvedl, že statik p. Bárta prozatím výpočet pro velkou vytíženost nedodal.
15. Závěr
Starosta poděkoval všem za účast a v 17:50 hod zasedání ukončil.
Zápis vyhotoven dne: 24.11.2020
Upravil: Petr Nárožný
Ověřovatelé:

Markéta Vašková v.r.
Ivo Kobelka v.r.

Starosta:

Nárožný Petr v.r.
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