
  

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 

569 43 Jevíčko 
 

Zápis 

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, 

konaného dne 19.4.2017  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 

10.4.2017  do 19.4.2017. 

Starosta konstatoval, že přítomno je 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. Tomáše Nárožného a Ladislavu Porketovou. 

Zápis provede  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 7 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.  

 

 

1) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 

2) Rozpočtové opatření č. 2/2/17. 

3) Nákup komerční nemovitosti v Bělé u Jevíčka. 

4) Smlouva o odstranění odpadů s firmou P-D Refractories CZ, a.s. 

5) Akce „Úprava veř. prostranství před budovou OÚ – oprava oplocení“ – administrace 

veř. zakázky malého rozsahu, výběrové řízení. 

6) Akce „Společenské zařízení obce Bělá u Jev.“ – administrace podlimitní veřejné 

stavební zakázky. 

7) Akce „Dopravní automobil pro JSDH Bělá u Jevíčka“ – administrace výběrového řízení. 

8) Pronájem pozemků v k. ú. Smolná u Jevíčka. 

9) Ostatní. 

10) Diskuze a závěr. 

 

Starosta dal hlasovat o návrhu programu.  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje program zasedání: 

Výsledek hlasování:   Pro 7Proti 0 Zdržel se 0. 

 



1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 

Starosta určil ověřovatele zápisu Ing. Tomáše Nárožného a Ladislavu Porketovou, 

zapisovatelku  Sylvu  Továrkovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka určuje ověřovatele zápisu Ing. Tomáše 

Nárožného a Ladislavu Porketovou, zapisovatelkou Sylvu Továrkovou. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti  0  Zdržel se 0. 

 

2. Rozpočtové opatření č. 2/2/17. 

Předsedkyně FV paní Anna Smreková informovala přítomné o RO č. 2/2/17, které 

bylo projednáno na schůzi FV dne 18.4.2017. FV jej doporučuje ke schválení. RO je 

přílohou tohoto zápisu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2/17. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0. 

 

3. Nákup komerční nemovitosti  čp. 134 v Bělé u Jevíčka. 

 

Starosta podal informaci o uzavření prodejny potravin COOP HB v obci a o nabídce 

prodeje této nemovitosti majitelem Jednotou SD Svitavy přes realitní kancelář GAIA 

s. r.o.,Hodonín.  OZ souhlasí s koupí  nemovitosti čp. 134 včetně  přilehlých pozemků 

za kupní cenu 650 000,- Kč a pověřuje starostu podepsáním Kupní smlouvy. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení nemovitosti v Bělé u Jevíčka pozemek p.č. 

st. 67 jehož součástí je stavba čp. 134, vč. přilehlých pozemků p.č. 52/5, p.č. 52/7, p.č. 

319/9 a p.č. 319/23 vše v k.ú.Malonín  za kupní cenu 650 000,- Kč od Jednoty, SD 

Svitavy přes Reality GAIA, s.r.o. Hodonín a pověřuje starostu podpisem kupní 

smlouvy. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0. 

 

4. Smlouva o odstranění odpadů s firmou P-D Refractories CZ, a.s.  

 

Starosta předložil ke schválení Smlouvu o odstranění odpadů s firmou P-D 

Refractories CZ a.s. Smlouva obsahuje seznam odpadů - zemina, směsný KO, uliční 

smetky, jiný biolog. nerozložitelný odpad a objemný odpad, který bude odstraněn na 

skládce Březinka. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Smlouvu o odstranění odpadů s firmou 

P-D Refractories CZ, a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 

 

 

5. Akce „Úprava veř. prostranství před budovou OÚ – oprava oplocení“ – 

administrace veř. zakázky malého rozsahu, výběrové řízení. 
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Na tuto akci byla podána žádost o dotaci z POV PK 2017. Je zpracována projektová 

dokumentace s rozpočtem přesahujícím 500 000,- Kč bez DPH,  tzn. je nutné vyhlásit 

VZMR, jejíž součástí je realizace výběrové řízení.  

  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka pověřuje starostu výběrem firmy, která provede 

VZMR - výběrové řízení na akci „Úprava veřejného prostranství – oprava oplocení 

před budovou OÚ“. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 

 

 

6. Akce „Společenské zařízení obce Bělá u Jevíčka“ – administrace podlimitní 

veřejné stavební zakázky. 

 

Starosta podal informaci, že na akci „Společenské zařízení obce Bělá u Jevíčka“ je 

vypracovaný prováděcí projekt, jehož rozpočet je vyšší než 6 mil. Kč bez DPH, tzn. že 

je nutné realizovat „Podlimitní veřejnou stavební zakázku“. 

 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka pověřuje starostu výběrem firmy, která provede 

výběrové řízení na „Podlimitní veřejnou stavební zakázku“ na stavební akci 

„Společenské zařízení obce Bělá u Jevíčka“. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 

 

7. Akce „Dopravní automobil pro JSDH Bělá u Jevíčka“ – administrace výběrového 

řízení. 

 

Starosta uvedl, že „Registrace akce Dopravní automobil pro JSDH Bělá u Jevíčka“ 

byla provedena ke dni 20.3.2017, následně oslovil čtyři firmy na realizaci VZMR - 

administraci výběrového řízení. Byly doručeny 4 cenové nabídky a starosta navrhuje 

ke schválení cenovou nabídku fy Petržela Aleš, Lutín ve výši 10,9 tis Kč jako cenově 

nejvýhodnější. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku firmy Aleš Petržela, Lutín na administraci 

VZMR – výběrové řízení na akci „Dopravní automobil pro JSDH Bělá u Jevíčka“ ve 

výši 10 900,- Kč. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 

 

8. Pronájem pozemků v k. ú. Smolná u Jevíčka. 
 

Záměr pronájmu částí pozemků v k. ú. Smolná u Jevíčka p. č. 141/2 ost. plocha – 

XXXXXXXX, XXXXXXXX, dále p. č. 224/1 ost. plocha XXXXXXXX, 

XXXXXXXX a dále p. č.  439/1 ost. plocha - XXXXXXXX, XXXXXXXX, byl 

vyvěšen na úřední desce od 14.3. do 29.3.2017. OZ schvaluje tyto pronájmy za cenu  

1,- Kč/m2/rok. 

 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje tyto pronájmy částí pozemků v k. ú. 

Smolná u Jevíčka – p.č. 141/2 ost. plocha 80 m2, p. č. 224/1 ost. plocha 160 m2a p. č. 

439/1 ost. plocha 116 m2 za 1,- Kč/m2 za rok. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti  0  Zdržel se 0. 
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            Paní XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX žádá o pronájem části pozemku p. č. 395/2  

      v k.ú Smolná dle přiloženého plánku - katastrální mapy.    

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje vyvěšení záměru pronájmu části 

pozemku p.č. 395/2 v k. ú. Smolná u Jevíčka o výměře 260 m2. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

Pan XXXXXXXX, bytem Jevíčko, XXXXXXXX podal žádost o prodej, popř. 

pronájem části pozemku p.č. 224/1 cca 70 m2 a p.č.- 222/2 o výměře 40 m2 v k.ú. 

Smolná u Jevíčka. OZ nesouhlasí s vyvěšením záměru prodeje p. č. 224/1  a p. č. 

222/2 obě v k. ú. Smolná u Jevíčka, OZ souhlasí s vyvěšením záměru pronájmu části 

pozemku p.č. 222/2 k.ú. Smolná u J. /současná předzahrádka před okny ohraničená 

plotem/.   

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka nesouhlasí s vyvěšení záměru prodeje části 

pozemku v k. ú. Smolná u Jevíčka – p.č. 224/1 a 222/2 a souhlasí s vyvěšením 

záměru pronájmu části pozemku p.č. 222/2 v k.ú. Smolná u Jevíčka o výměře 12 m2. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

9. Ostatní 
 

Starosta informoval o projektu p. Ing. Veselého „Obec občanům“, který osloví občany 

možností sjednání nižších cen elektrické energie a plynu. 

 

Jednota SD Svitavy nabízí k odprodeji zařízení obchodu potravin za cenu 12 tis. Kč, 

OZ se dohodlo, že odkoupení posoudí až po seznámení se se stavem tohoto zařízení. 

 

Charita Mor. Třebová nabízí možnost zavedení pečovatelské služby pro občany naší 

obce. Zatím tuto službu využíváme ze střediska PS v Jevíčku, pokud budou občané 

projevovat zájem o služby Charity Mor. Třebová, tuto skutečnost OZ zváží. 

 

Ve věci propustku ve Smolné starosta uvedl, že byla Geodézií Svitavy zaměřena 

nivelita pozemků ve směru k Bělé u Jevíčka od propustku. Ing. Ille podrobně vysvětlil 

výsledky měření a na jejich základě vyjádřil přesvědčení, že oprava propustku 

nepřinese vyřešení problému se zamokřením pozemků v dané lokalitě. Přesto je 

oprava propustku pod místní komunikací ve Smolné potřebná a je nutné na tuto akci 

získat finanční prostředky. 

 

Odkanalizování obce – na základě vypracované studie „Odkanalizování obce“ budou 
probíhat jednání s odborníkem na tlakovou kanalizaci p. Recem . 

 

Starosta upozornil na vandalismus v okolí autobusové čekárny ve Smolné, kde byla 

poničena okna v čekárně, odpadkový koš, značka autobusové zastávky a další.  

 

10. Diskuze. 

Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 

 

Starosta pozval jménem obou hasičských sborů přítomné občany na Smolensko-

bělovské koštování pálenek, které proběhne v sobotu 22. dubna 2017 v hasičárně ve 

Smolné. 
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Dne 19.5.2017 starosta pozval jménem kulturní komise občany na přednášku Mgr. 

Jarmily Podhorné o bylinných tinkturách k posílení zdraví, které vyrábí její firma 

v Brodku u Konice – tato přednáška se uskuteční v rámci oslav Dne matek. 

  
 

Starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil  v 17,15 hod. 

  

Zápis byl vyhotoven dne: 26.4.2017. Zapisovatelka: Továrková  Sylva 

 

Ověřovatelé:             Ing. Tomáš Nárožný............................................ 

 

          Ladislava Porketová............................................. 

 

 

Starosta:                    Petr Nárožný…..................................................... 
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