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Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7  

569 43 Bělá u Jevíčka 
 

Zápis 
z 18. zasedání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, 

konaného dne 28.1.2021 od 16:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka 

 

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 21.1.2021 

do 28.1.2021. 

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. 17 ze zasedání ZO dne 

16.12.2020. 

 

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 a navrhl přidat bod 

k jednání: 

- Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu 

 

 

Návrh programu: 

1. Schválení programu. 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele. 

3. Rozpočtové opatření č. 8/20 schválené starostou k 31.12.2020. 

4. Výroční zpráva o poskytování informací v r. 2020 dle zák. č.106/1999 Sb. 

5. Inventarizační zpráva za rok 2020. 

6. Zpráva o činnosti FV, KV a VKOZ za rok 2020. 

7. Veřejná zakázka na zpracování PD „Bělá u Jevíčka – ČOV a splašková kanalizace.“ 

8. Aktualizace „Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.“ 

9. Odkup pozemků v k.ú. Bělá u Jevíčka od MILNEA st. podnik v likvidaci. 

10. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu.   

11. Různé. 

12. Diskuze. 

13. 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 18. zasedání ZO. 

 

     Výsledek hlasování:   Pro  7      Proti  0   Zdržel se  0    Návrh byl přijat. 

 

 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele. 

Starosta jmenoval ověřovatele zápisu p. Ing. Ladislava Illeho a p. Antonína Petra, 

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

 

     Návrh usnesení: 

     Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka určuje ověřovatele zápisu Ing. Ladislava Illeho 

a Antonína Petra, zapisovatelkou Markétu Vaškovou. 

 

     Výsledek hlasování:   Pro  7     Proti  0   Zdržel se  0    Návrh byl přijat. 

 

 

3. Rozpočtové opatření č. 8/20 schválené starostou k 31.12.2020. 

Starosta informoval zastupitele o provedeném rozpočtovém opatření č. 8/20 ke dni 31.12.2020, 

k němuž mu byla vymezena pravomoc na zasedání ZO dne 16.12.2020. Zastupitelé neměli 

žádné doplňující dotazy. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí rozpočtová opatření č. 8/20 schválená 

starostou obce k 31.12.2020. 

 

 

4. Výroční zpráva o poskytování informací v r. 2020 dle zák. č.106/1999 Sb. 

Místostarosta p. Ladislav Ille přečetl výroční zprávu a poskytování informací v r. 2020 dle zák. 

č. 106/1999 Sb., která je přílohou tohoto zápisu.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje výroční zprávu o poskytování informací dle 

zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020. 

 

Výsledek hlasování:    Pro  7    Proti  0   Zdržel se  0      Návrh byl přijat. 

 

 

5. Inventarizační zpráva za rok 2020. 

Starosta informoval přítomné o provedené inventarizaci majetku obce k 31.12.2020 a přečetl 

inventarizační zprávu. Nikdo ze zastupitelů neměl žádné doplňující otázky nebo připomínky. 

Zpráva je přílohou zápisu.  
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Inventarizační zprávu obce Bělá u Jevíčka 

za rok 2020. 

 

Výsledek hlasování:   Pro  7    Proti 0  Zdržel se   0     Návrh byl přijat. 

 

 

6. Zpráva o činnosti FV, KV a VKOZ za rok 2020. 

Předseda finančního výboru p. Dražil přečetl zprávu o činnosti FV za r. 2020. 

Předseda kontrolního výboru p. Petr přečetl zprávu o činnosti KV za r. 2020.  

Předsedkyně výboru pro kulturu a občanské záležitosti p. Vašková přečetla zprávu o činnosti 

a uskutečněných akcích VKOZ za r. 2020. 

Všechny tři zprávy jsou přílohou tohoto zápisu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí Zprávu o činnosti finančního výboru 

za rok 2020, Zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2020 a Zprávu o činnosti výboru 

pro kulturu a občanské záležitosti za rok 2020. 

 

 

7. Veřejná zakázka na zpracování PD „Bělá u Jevíčka – ČOV a splašková kanalizace“. 

Starosta informoval, že se jedná o zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, za dodržení § 6 tohoto zákona. V rámci veřejné 

zakázky „Zpracování PD: Bělá u Jevíčka – ČOV a splašková kanalizace – DSP“ p. Jiří Abrahám 

zpracoval na základě Příkazní smlouvy č. 32/2020 zadávací dokumentaci a pokyny 

ke zpracování nabídky a starosta oslovil výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace tři 

firmy a dále ustanovil hodnotící komisi pro výběrové řízení ve složení: Ing. Ladislav Ille, 

Markéta Vašková a Zdeněk Dražil. Komise se sešla dne 20.1.2021 v 16:00 hodin k otevírání 

obálek a vyhodnotila tři předložené nabídky. Podle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové 

ceny a prokázání splnění kvalifikace komise ustanovila následující pořadí dle ceny bez DPH: 

1. Recprojekt s.r.o., Fáblovka 404, Pardubice                 505.000,- Kč 

2. Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové    899.000,- Kč 

3. VHOS, a.s. Nádražní 6, Moravská Třebová                950.000,- Kč 

Komise doporučila ke schválení jako nejvhodnější nabídku od firmy Recprojekt s.r.o., Fáblovka 

404, 53352 Pardubice, IČ: 26014327 s nabídkovou cenou 505.000 Kč bez DPH. Firma bude 

vyzvána k součinnosti pro uzavření smlouvy o dílo. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje v rámci veřejné zakázky „Zpracování projektové 

dokumentace: Bělá u Jevíčka – ČOV a splašková kanalizace - DSP“ Rozhodnutí o výběru 

nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky firmě Recprojekt s.r.o., Fáblovka 404, 533 

52 Pardubice, IČ: 26014327 za cenu 505.000,- Kč bez DPH. 

     Výsledek hlasování:   Pro   7     Proti 0   Zdržel  0    Návrh byl přijat. 

 
 

8. Aktualizace „Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“. 

Starosta informoval, že vzhledem k novele Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 

Sb., která nabyla účinnosti ke dni 1.1.2021, je nutné aktualizovat obecní Směrnici k zadávání 



 

S t r á n k a  4 | 5 

 

veřejných zakázek malého rozsahu. Starosta seznámil zastupitele s aktualizovaným zněním 

směrnice, kdy byl v článku 2., doplněn nový odstavec 4. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje aktualizovanou Směrnici k zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu. 

     Výsledek hlasování:   Pro   7     Proti 0   Zdržel  0    Návrh byl přijat. 

 

 

9. Odkup pozemků v k.ú. Bělá u Jevíčka od MILNEA st. podnik v likvidaci.   

Zastupitelstvo obce na minulém zasedání projevilo zájem o odkup pozemků od Milnea st. 

podnik v likvidaci. Starosta seznámil ZO s odhadem ceny pozemků p.č. 909/1 a p.č. 909/8 

v k.ú. Bělá u Jevíčka, které obci nabízí MILNEA st. podnik v likvidaci, Praha 6, k odkoupení. 

Odhad ceny obvyklé dle Znaleckého posudku č. 5054-2111 výše uvedených pozemků je 

57.282,- Kč, což činí 14,96 Kč/m2. Starosta předkládá Kupní smlouvu o převodu nemovitých 

věcí SK 2021-01 na odkup předmětných pozemků za cenu obvyklou dle Znaleckého posudku 

ve výši 57.282,- Kč. 
  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje „Kupní smlouvu o převodu nemovitých věcí SK 

2021-01“ s MILNEA státní podnik v likvidaci, Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6 Řepy, 

IČ: 00016187, na pozemky p.č. 909/1 a p.č. 909/8 v k.ú. Bělá u Jevíčka za cenu místně 

obvyklou 57.282,- Kč. 

Výsledek hlasování:   Pro   7     Proti 0    Zdržel  0     Návrh byl přijat. 

 

 

10. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu.  

Starosta informoval o novele zákona o místních poplatcích s účinností od 1.1.2021, kdy díky 

této novele se stala nezákonnou OZV č. 3/2019 o místním poplatku. Z uvedeného vyplývá, že 

je nutné původní OZV č.3/2019 zrušit a vydat novou OZV, která bude v souladu s novou právní 

úpravou. Starosta předkládá ke schválení OZV č.1/2021 o místním poplatku z pobytu, která 

byla řádně posouzena odborem veřejné správy, dozoru a kontroly MV. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Bělá u Jevíčka 

č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu. 

Výsledek hlasování:   Pro  7    Proti  0    Zdržel se  0     Návrh byl přijat 

 

 

11. Různé 

11.1 Oprava křížku v Maloníně  

Starosta informoval o vyhlášení dotačního programu Program podpory kultury a památkové 

péče v Pardubickém kraji na rok 2021, Podprogram 3 – Podpora památkové péče. V rámci této 

výzvy obec žádala o dotaci na opravu polního kříže v Maloníně již loni, ale z důvodů pandemie 

kraj tuto výzvu v r. 2020 zrušil. Výše dotace přes PK činí 80%, zatímco podobná výzva přes 

MZe pouze 70%, proto starosta navrhuje podat žádost o dotaci na PK. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu polního kříže 

v Maloníně v rámci výzvy Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji 

na rok 2021 – Podprogram 3 – Podpora památkové péče.     
 

Výsledek hlasování:     Pro   7     Proti  0    Zdržel se   0  Návrh byl přijat 

 

11.2 Ceník pro obce a občany za odpad na skládku Březinka II. 

Starosta informoval o novém ceníku pro obce a občany vozící odpad samostatně na skládku 

Březinka II., s platností od 1.1.2021. Ceník bude uveřejněný na stránkách obce a zaslán 

občanům v rámci hlášení rozhlasu. 

 

12. Diskuze. 

Do diskuze se nikdo ze zastupitelů ani občanů nepřihlásil. 

 

13. Závěr 

Starosta poděkoval všem zúčastněným za účast a v 16,40 hod zasedání ukončil. 

 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 1.2.2021 

Upravil: Petr Nárožný 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:    Ing. Ille Ladislav v.r. 

 

 

                         Petr Antonín v.r.   

 

                            

 

 

 

Starosta:            Nárožný Petr v.r. 


