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Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7  

569 43 Bělá u Jevíčka 
 

Zápis 
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, 

konaného dne 3.3.2021 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 24.2.2021  

do 3.3.2021. 

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 Ing. Ille a p. Petr 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. 18 ze zasedání ZO dne 

28.1.2021. 

 

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: 

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s. 

 

 

Návrh programu: 

1. Schválení programu. 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele. 

3. Finanční vypořádání prostředků se státním rozpočtem za rok 2020. 

4. Zpráva o finanční kontrole ve veřejné správě za rok 2020. 

5. Veřejná zakázka „Rozšíření veřejného osvětlení“  

6. Odkup pozemků od fy LESCUS Cetkovice s.r.o. v k.ú. Bělá u Jevíčka. 

7. Smlouva o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu knihoven PK. 

8. Žádost o finanční dar – ZO Českého svazu včelařů Jevíčko.  

9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s.  

10. Různé. 

11. Diskuze. 

12. 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 19. zasedání ZO. 

 

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

 

 

2. Určení ověřovatelů 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. Finanční vypořádání prostředků se státním rozpočtem za rok 2020. 

Předseda FV Zdeněk Dražil seznámil přítomné zastupitele se Zprávou o finančním vypořádání 

prostředků se státním rozpočtem v roce 2020, kterou distančně projednal finanční výbor dne 

2.3.2021. Tato zpráva je přílohou zápisu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí Zprávu o finančním vypořádání 

prostředků se státním rozpočtem v roce 2020. 

 

 

4. Zpráva o finanční kontrole ve veřejné správě za rok 2020. 

Předseda FV Zdeněk Dražil seznámil zastupitele se Zprávou o finanční kontrole ve veřejné 

správě za rok 2020. Dokument byl distančně projednán finančním výborem dne 2.3.2021 a je 

přílohou tohoto zápisu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí Zprávu o finanční kontrole ve veřejné 

správě za rok 2020. 

 

 

5. Veřejná zakázka „Rozšíření veřejného osvětlení“. 

Starosta vyhotovil zadávací dokumentaci včetně výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Rozšíření veřejného osvětlení“ Bělá u Jevíčka. V rámci uzavřené výzvy 

oslovil a obeslal šest dodavatelů, zabývajících se příslušnou podnikatelskou činností. 
Dále starosta ustanovil komisi pro výběrové řízení VZMR „Rozšíření veřejného osvětlení“ 

ve složení Ing. Ladislav Ilee, Pavel Továrek, Markéta Vašková, Antonín Petr, Zdeněk Dražil 

a Ivo Kobelka. Komise se sešla k otvírání obálek dne 24.2.2021 a v 16:00 hod zahájila svoji 

činnost. Vyhodnotila čtyři doručené nabídky splňující podmínky zadávací dokumentace a podle 

hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny a prokázání splnění kvalifikace komise ustanovila 
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a doporučila jako nejvhodnější nabídku uchazeče Zdeněk Schreiber, U Hřiště 277, 569 42 

Chornice, IČ: 88620387 za cenu 348.019,94 Kč (bez DPH), což je 421.104,12 Kč včetně DPH.  

Starosta předkládá na základě doporučení výběrové komise ke schválení „Rozhodnutí o výběru 

nejvhodnější nabídky a přidělení zakázky“ a dále „Smlouvu o dílo č. 12021 BuJ “ s výše 

uvedenou firmou Zdeněk Schreiber, Chornice. Hlasování en bloc. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje v rámci veřejné zakázky „Rozšíření veřejného 

osvětlení“ Bělá u Jevíčka „Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení zakázky“ 

firmě Zdeněk Schreiber, U Hřiště 277, 569 42 Chornice, IČ: 88620687 za cenu 348.019,94 

Kč bez DPH. 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje „Smlouvu o dílo č.12021 BuJ“ s firmou Zdeněk 

Schreiber, U Hřiště 277, 569 42 Chornice, IČ. 88620687 na zhotovení díla „Rozšíření 

veřejného osvětlení“ Bělá u Jevíčka.  

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

 

 

6. Odkup pozemků od fy LESCUS Cetkovice s.r.o. v k.ú. Bělá u Jevíčka. 

Starosta seznámil zastupitele s odhadem obvyklé ceny č.5/2021 vypracovaný Ing. Vlastimilem 

Nárožným, Malá Roudka čp. 24, na pozemky p.č. 764/2, p.č. 766 a p.č. 968, vše k.ú. Bělá 

u Jevíčka, ve výši 19.300,- Kč. Na základě pověření ZO k dalšímu jednání starosta předložil 

firmě LESCUS Cetkovice s.r.o. nabídku na odkup předmětných pozemků za cenu 11.000,- Kč, 

se kterou prodávající souhlasí. Starosta předkládá ke schválení kupní smlouvu o převodu 

nemovitých věcí.    

Návrh usnesení: 

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

s firmou LESCUS Cetkovice s.r.o., Velká Strana 43, 679 63 Cetkovice, IČ: 60732547 

na pozemky p.č. 764/2, p.č. 766, p.č. 968, vše v k.ú. Bělá u Jevíčka za cenu 11.000,- Kč. 

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

 

 

7. Smlouva o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu knihoven PK. 

Starosta předložil ke schválení Smlouvu o sdružování prostředků na nákup knih do výměnného 

fondu pro knihovny v regionu Pardubice s Městskou knihovnou ve Svitavách a zároveň 

navrhnul poskytnutí příspěvku ve výši 1000,-Kč.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje „Smlouvu o sdružování prostředků na nákup 

výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice“ s Městskou knihovnou ve Svitavách 

a poskytnutí příspěvku ve výši 1000,- Kč. 

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

 

 

8. Žádost o finanční dar – ZO Českého svazu včelařů Jevíčko. 

ZO Českého svazu včelařů Jevíčko podala žádost o poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce 

Bělá u Jevíčka na rok 2021 ve výši 5.000,- Kč na úhradu nákladů spojených s léčením 

a prevencí varoázy v obci Bělá u Jevíčka. V obci včelaří 12 včelařů, spravujících 88 včelstev 
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na 12 stanovištích. Starosta navrhuje poskytnout žádanou částku s podmínkou rozdělení mezi 

včelaře do výše max. 20 včelstev na jednoho včelaře. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje finanční dar z rozpočtu obce Bělá u Jevíčka 

na rok 2021 ve výši 5.000,- Kč na léčbu varoázy v obci Bělá u Jevíčka a místní části Smolná 

s podmínkou rozdělení mezi včelaře do výše max. 20 včelstev na jednoho včelaře. 

     Výsledek hlasování:       Pro   6   Proti  0   Zdržel se  1 /Antonín Petr/   Návrh byl přijat.    

 

 

9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s.  

Starosta předložil ke schválení smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-22001711/SOBS VB/1 Bělá u Jevíčka 7, snesení nn, s ČEZ 

Distribuce, a.s. Děčín. Jedná se o přenesení vedení nízkého napětí z konzol umístěných na čelní 

straně budovy OÚ Bělá u Jevíčka 7 na nový podpěrný sloup umístěný na pozemku p.č. 24/2, 

k.ú. Bělá u Jevíčka.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-2001711/SOBS VB/1 Bělá u Jevíčka 7, snesení 

nn“ s ČEZ Distribuce, a s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. 

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

 

 

10. Různé 

10.1 Veřejná výzva 

Starosta seznámil přítomné s „Veřejnou výzvou obce Bělá u Jevíčka“ na obsazení pracovního 

místa účetní a rozpočtář Obecního úřadu Bělá u Jevíčka. 

10.2 Současný stav očkování v Pardubickém kraji 

Starosta seznámil přítomné s dokumentem od p.cM. Matouškové náměstkyně hejtmana PK 

pro zdravotnictví, o stavu očkování, o počtech naočkovaných občanů, o vakcínách a o další 

očkovací strategii. 

10.3 Záměr pronájmu pozemků  

Starosta informoval o vyvěšeném oznámení záměru pronájmu pozemku p.č. 29/3, a části 

pozemku p.č. 25/3, obojí v k.ú. Smolná u Jevíčka.  

10.4 Výsledky třídění odpadu  

Starosta informoval o předběžných výsledcích třídění odpadu v obci, kdy se podařilo díky 

zavedení třídění door to door za poslední rok navýšit množství vytříděného papíru cca 5 t, 

množství plastu zvýšit cca o 4 t a naopak množství komunálního odpadu kleslo o 17 tun. 

10.5 Termíny svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu 

Starosta informoval, že jarní termín svozu nebezpečného odpadu bude ve čtvrtek 8.4.2021 

a kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny od 9. do 12.4.2021. 

10.6 Směna pozemků areálu Haldy 
Starosta informoval zastupitele o probíhajících jednáních s p. XXXXXXXX o směně pozemků 

areálu Haldy. Návrh obce na řešení směny na základě dopisu starosty ze dne 1.2.2021 nebyl 
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akceptován. Dnes 3.3.2021 přednesl starostovi p. XXXXXXXX návrh nový. S tímto návrhem 

po písemném a grafickém zpracování starosta zastupitele seznámí.   

 

  

11. Diskuse 

Zastupitel Pavel Továrek – blíží se období jarních prací, kdy někteří občané startují zejména 

pily a křovinořezy i v neděli. Bylo by vhodné mít veřejnou vyhlášku, která by takové jednání 

zakázala. Antonín Petr uvedl, že jsou lidé, kteří jsou v týdnu pryč a musí tyto práce provádět 

přes víkend. Starosta uvedl, že ještě v neděli dopoledne se to dá tolerovat, ale odpoledne by již 

měl být v obci klid. Zároveň upozornil na problém s vymáháním dodržování vyhlášky.  Většina 

zastupitelů se poté shodla na vhodnosti vydání OZV o regulaci hlučných činností.  

 

12. Závěr 

Starosta poděkoval všem zúčastněným za účast, popřál všem pevné zdraví a v 17:05 hod. 

zasedání ukončil. 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 5.3.2021 

Upravil: Petr Nárožný 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:    Markéta Vašková v.r. 

 

 

                         Ivo Kobelka v.r. 

 

                            

 

Starosta:            Nárožný Petr v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


