Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7
569 43 Jevíčko
Zápis
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka,
konaného dne 8.3.2017 od 16:30 hodin v hasičské místnosti ve Smolné.
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
1.3.2017 do 8.3.2017.
Starosta konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7
členů zastupitelstva) a zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o
obcích). Omluven ing. Tomáš Nárožný.
Poté určil ověřovatele zápisu Annu Smrekovou a Antonína Petra. 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 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 starosta požádal o doplnění bodu č. 3 o rozpočtové opatření č. 1/1/17.
1) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
2) Výroční zpráva o poskytování informací v r. 2016 dle zák. č. 106/1999 Sb.
3) Rozpočtové opatření č. 7/5/16 a č. 1/1/17.
4) Finanční vypořádání prostředků se státním rozpočtem.
5) Zpráva o finanční kontrole ve veřejné správě za rok 2016.
6) Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru za rok 2016.
7) Zpráva o činnosti kulturní komise za rok 2016.
8) Dodatek ke Smlouvě č. 103000121 o sběru, svozu a odstranění odpadu.
9) Žádosti o pronájem pozemků v k. ú. Smolná u Jevíčka.
10) Bezúplatný převod majetku obci Bělá u Jev. od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
11) Smlouva o sdružování prostředků na nákup knih do výměnného fondu pro knihovny
v regionu Pardubice.
12) Pořízení dlouhodobého neinv. majetku pro potřeby obce – malotraktor a elektrotříkolka.

13) Žádost o dotaci na pořízení elektrocentrály pro JSDH.
14) Odvodňovací propustek ve Smolné – současný stav.
15) Informace starosty.
16) Různé.
17) Diskuze a závěr.
Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje program zasedání:
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0.
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta určil ověřovatele zápisu Annu Smrekovou a Antonína Petra, zapisovatelku
Sylvu Továrkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka určuje ověřovatele zápisu Annu Smrekovou a
Antonína Petra, zapisovatelkou Sylvu Továrkovou.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0.
2. Zpráva o poskytování informací v r. 2015
Místostarosta Josef Červinka přečetl výroční zprávu o poskytování informací v
r. 2016. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí výroční zprávu o poskytování
informací dle zák. č. 106/1999Sb. v r. 2016.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0.
3. Rozpočtové opatření č. 7/5/16.
Starosta informoval zastupitele o provedeném rozpočtovém opatření č. 7/5/16 ke dni
31.12.2016, k němuž mu byla vymezena pravomoc na zasedání OZ dne 14.12.2016.
RO je přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí RO č. 7/5/16 k 31.12.2016.
Rozpočtové opatření č. 1/1/17.
Předsedkyně FV p. Smreková přečetla RO č. 1/1/17, které bylo projednáno na schůzi
FV dne 1.3.2017 a ten jej doporučil ke schválení OZ.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje RO č. 1/1/17.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0.
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4. Finanční vypořádání prostředků se SR.
Předsedkyně finančního výboru p. Anna Smreková přečetla dokument Finanční
vypořádání prostředků se SR za rok 2016, který projednal FV na své schůzi dne
1.3.2017. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí Finanční vypořádání prostředků
se SR za rok 2016.
5. Zpráva o finanční kontrole ve veřejné správě za rok 2016.
Předsedkyně FV seznámila přítomné se Zprávou o finanční kontrole ve veřejné správě
za rok 2016, kterou projednal na své schůzi FV dne 1.3.2017 a tato Zpráva je přílohou
tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí Zpráva o finanční kontrole ve
veřejné správě za rok 2016.
6. Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru za rok 2016.
Předseda KV p. Antonín Petr informoval zastupitele o činnosti KV v r. 2016 a
předsedkyně FV p. Smreková přečetla Zprávu o činnosti FV v r. 2016.
Obě zprávy jsou přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí Zprávy o činnosti finančního a
kontrolního výboru za rok 2016.
7. Zpráva o činnosti kulturní komise za rok 2016.
Starosta přečetl Zprávu o činnosti kulturní komise za rok 2016 za nepřítomnou a
omluvenou předsedkyni komise p. Markétu Vaškovou. Zpráva je přílohou tohoto
zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o činnosti kulturní komise za rok 2016.
8. Dodatek ke Smlouvě č. 103000121 o sběru, svozu a odstranění odpadu.
Jednáním s firmou SUEZ Využití zdrojů a.s. se podařilo dohodnout nižší ceny za
vývoz kontejnerů na tříděný odpad a za svoz směsného komunálního odpadu.
Starosta předložil ke schválení Přílohu č. 1 ke Smlouvě o sběru, svozu a odstranění
odpadu č. 10300121, jejíž součástí je Ceník č.1 až 4
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Dodatek ke Smlouvě č. 103000121 o
sběru, svozu a odstranění odpadu pro rok 2017 – Přílohu č.1 včetně Ceníku č.1 až 4
a pověřuje starostu jeho podepsáním.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0.
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9. Žádosti o pronájem pozemků v k. ú. Smolná u Jevíčka.
K 31.12.2016 ukončila nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p. č. 141/2
o výměře 80m2 v k. ú. Smolná u Jevíčka XXXXXXXX z důvodu stěhování a prodeje
nemovitosti. Dne 10.1.2017 si podala žádost o pronájem výše uvedené části pozemku
o stejné výměře nová majitelka nemovitosti XXXXXXXX.
Dne 8.2.2017 požádal nový majitel nemovitosti ve Smolné čp. 12 XXXXXXXX
o pronájem části pozemku p.č.224/1 v k. ú. Smolná u Jevíčka o výměře 160 m2.
Pronájem pozemku ukončila předešlá majitelka dne 8.8.2016.
Dne 1.3.2017 podala p. XXXXXXXX žádost o pronájem části pozemku v k. ú.
Smolná u Jevíčka p. č. 439/1. Výměra požadované pronajímané části činí 116 m2 a
bude užíván jako odpočinková předzahrádka.
Zastupitelé všechny žádosti o pronájem jednotlivě posoudili a rozhodli o vyvěšení
záměru těchto pronájmů pozemků.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje vyvěšení záměru pronájmu těchto
pozemků v k. ú. Smolná u Jevíčka - část pozemku p. č. 141/2 o výměře 80 m 2, část
pozemku p. č.224/1 o výměře 160 m2 a část pozemku p. č. 439/1 o výměře 116 m 2
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0.
10. Bezúplatný převod majetku obci Bělá u J. od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových.
Starosta informoval o kladném vyřízení žádostí o bezúplatný převod pozemků Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jedná se o převod pozemek p. č. 919/3
ost. plocha v k. ú. Bělá u Jevíčka – Smlouva č. 03/17/HSYM-BP a pozemek p.č. 54
ost. plocha v k. ú. Malonín – Smlouva č. 12/17/HSYM-BP. Jedná se o části místní
komunikace u autobusové zastávky naproti obchodu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu
majetku č. 03/17/HSYM-BP a Smlouvu o bezúplatném převodu majetku č.
12/17/HSYM-BP a pověřuje starostu podepsáním těchto smluv.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0.
11.Smlouva o sdružování prostředků na nákup knih do výměnného fondu pro
knihovny v regionu Pardubice.
Starosta předložil žádost Městské knihovny ve Svitavách o finanční podporu
sdruženému fondu na nákup knih pro výměnný fond knihoven našeho regionu.
Navržená finanční částka je 1 000,- Kč. Nebyl podán jiný návrh.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje finanční částku na nákup knih do
výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice ve výši 1 000,- Kč a pověřuje
starostu podepsáním Smlouvy o sdružování prostředků výměnného fondu pro
knihovny v regionu Pardubice.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0.
12. Pořízení dlouhodobého neinvestičního majetku pro potřeby obce - malotraktor a
elektrotříkolka.
Starosta byl pověřen OZ podáním žádosti o dotaci „Pořízení lesní techniky –
malotraktor pro obec Bělá u Jevíčka“, jejíž součástí bylo vyhlášení výběrového řízení
na nejvhodnějšího dodavatele malotraktoru pro potřeby obce. Ve výběrovém řízení
byla vybrána firma Tlamka s.r.o., Boskovice. Kupní cena je 499 100,- Kč vč. DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí vybranou firmu Tlamka s.r.o.,
Boskovice pro nákup malotraktoru pro potřeby obce a pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy.
Byla podána žádost o podporu ze SFŽP ČR na pořízení pracovní elektrotříkolky zn.
BENYCARGO 11S. Cena je 48 000,- Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí podání žádosti o podporu ze
Státního fondu životního prostředí ČR – podpora alternativních způsobů dopravy –
Obec Bělá u Jevíčka – pořízení L1E .
13. Žádost o dotaci na pořízení elektrocentrály pro JSDH.
Starosta navrhuje pro případy nepředvídatelných událostí a výpadku el. proudu pořídit
JSDH elektrocentrálu a za tím účelem podal žádost o dotaci z rozpočtu Pardubického
kraje na požární techniku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí podání žádosti na „Poskytnutí
programové účelové dotace z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku“ na
nákup elektrocentrály pro JSDH Bělá u Jevíčka.
14. Odvodňovací propustek ve Smolné – současný stav.
Starosta podal informaci o současném stavu ohledně opravy odvodňovacího propustku
ve Smolné. Problém podmáčení pozemků ve Smolné je složitá záležitost, má
souvislost s vysokou hladinou podzemních vod a oprava propustku tento problém
nevyřeší. Obec zadala další rozšiřující výškové zaměření okolních pozemků Geodezií,
na základě výsledků měření ZO rozhodne o dalším postupu ohledně opravy propustku.
15. Informace starosty.
a) starosta podal informaci o situaci v prodejně COOP HB. Na dopis starosty ze dne
28.12.2016 nepřišla žádná odpověď. Dne 6.3.2017 se ohlásila pracovnice COOP, která
nám sdělila, že se prodejna uzavírá a další jednání s COOP HB jsou bezpředmětná.
Budova prodejny bude předána realitní kanceláři k prodeji.
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b) starosta informoval o postupu prací na akci Společenské zařízení obce, odbornou
firmou bylo odřezáno zdivo, podlaha a betonová rampa, následným krokem bude
zdemolování budovy bývalé kuželny a recyklace stavební suti.
c) veřejně prospěšné práce – starosta popsal situaci v nezaměstnanosti na Svitavskukonkrétně region Moravskotřebovsko a Jevíčsko má nejvyšší míru nezaměstnanosti
v PK. V posledních dnech se pro náš region ÚP podařilo zajistit 100% finančních
prostředků z roku 2016, proto bude obec žádat o stejný počet pracovníků VPP jako
v minulých letech.
d) v obci Bělá a Smolná proběhlo kácení a ořez části vzrostlých stromů, jejichž stav
byl v r. 2016 posouzen odbornou firmou. Odborný ořez zbývajících stromů bude
po olistění v průběhu roku pokračovat. Na tyto práce bude poptána cenová nabídka.
Finanční výbor stanovil cenu dřevní hmoty z těchto stromů za 1 m3 500,- Kč
a doporučil jej ke schválení OZ. Zájemci, kteří si odkoupí dřevo z pokácených stromů,
mají za povinnost odklidit i větve. Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje cenu za prodej dřeva z pokácených
stromů ve Smolné a Bělé ve výši 500,- Kč/m3.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0.
e) starosta informoval občany, že sběrné místo s kontejnery na tříděný odpad před
budovou OÚ bylo přemístěno na novou zpevněnou plochu na boku budovy OÚ. Dne
22.3.2017 /středa/ bude probíhat v obou obcích sběr nebezpečného odpadu. Přesný čas
sběru bude vyhlášen místním rozhlasem.
f) starosta byl upozorněn na vznikající černou skládku elektroodpadu v Bělé v lese při
cestě ke Třem borům. Apeloval na občany, aby odevzdávali elektroodpad místním
hasičům nebo do e-boxu na obecním úřadě.
g) poslední týden v březnu se uskuteční sbírka použitého šatstva a obuvi pro Diakonii
Broumov. Během roku je také možnost ukládat čisté použité šatstvo, obuv a hračky do
sběrného kontejneru umístěného u obecního úřadu a ve Smolné.
h) v letošním roce se opraví další dva těžkou technikou poničené odvodňovací žlaby
v místní komunikaci v lokalitě „Horní konec“.
16. Různé.
Starosta – je zpracovaný návrh na revitalizaci hasičské vodní nádrže ve Smolné, který
bude k nahlédnutí na webových stránkách obce a na vývěsce ve Smolné.
17. Do diskuze se přihlásil:
XXXXXXXX – požaduje, aby se obnovilo čerpání vody v Maloníně, čímž by se
vyřešil problém s podmáčenými pozemky ve Smolné.
Starosta odpověděl, že tento požadavek je bezpředmětný, jelikož obnovení čerpání po
dvaceti pěti letech je nemožné
XXXXXXXX – kam se bude ukládat suť z demolice Společenské místnosti v Bělé.
Starosta odpověděl, že suť projde recyklační linkou a místa, kam se uloží, budou ještě
upřesněna.
XXXXXXXX – kdy se vymění vývěsní skříňka ve Smolné – až proběhne oprava
zídky před budovou OÚ v Bělé, jejíž součástí bude i pořízení nové Úřední desky,
stávající vývěska bude přemístěna do Smolné.
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Starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil v 17,45 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 13.3.2017. Zapisovatelka: Továrková Sylva
Ověřovatelé:

Smreková Anna……………........
Petr Antonín.......................

Starosta:

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