
 Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7, 569 43 Jevíčko 
 

Zápis 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, 

konaného dne 31.10.2018, od 17:00 hodin. 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo 

zahájeno v 17:00 hodin dosavadním starostou obce Petrem Nárožným („dále jako 

„předsedající“).  

 

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno 

osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., 

o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. 

 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu 

s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, 

konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb 

nebo hlasování (lhůta uplynula dne 19.10.2018 žádný návrh nebyl podán). 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 23.10.2018  

do 31.10.2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 

1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů 

zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

 

 

Složení slibu členy zastupitelstva 

 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy 

zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné 

členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má 

za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 

obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). 

 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona 

o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji 

funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou 

a zákony České republiky.“ Jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení 

slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)  

 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 

 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 

Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Ing. Ladislava Illeho a Antonína Petra, 

zapisovatelkou p. Sylvu Továrkovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

 

 

 

-1- 



 

 

Návrh usnesení: 

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

a Antonína Petra, zapisovatelkou Sylvu Továrkovou. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0  Zdržel se 0 

 

2.  Schválení programu 

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou  

členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu 

programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.  

  

1) Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zák. o obcích) a zapisovatele. 

2) Schválení programu. 

3) Volba starosty a místostarosty 

- určení počtu místostarostů 

- určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolnění  

(§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích) 

- určení způsobu volby starosty a místostarosty 

- volba starosty 

- volba místostarosty 

4) Zřízení finančního, kontrolního a kulturního výboru 

- určení počtu členů výboru 

- volba předsedy finančního výboru 

- volba předsedy kontrolního výboru 

- volba předsedy kulturního výboru 

- volba členů finančního výboru 

- volba členů kontrolního výboru 

- volba členů kulturního výboru 

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

(§ 72 odst. 2 zákona o obcích) 

6) Zpráva o uplatňování ÚP a pořízení Změny č. 1 ÚP Bělá u Jevíčka 

7) Střednědobý výhled rozpočtu obce 2019-2023 

8) Plán inventur za rok 2018 

9) Nabídka pozemku p. č. 517 v k. ú. Bělá u Jevíčka 

10) Různé 

11) Diskuze a závěr. 

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje program ustavujícího zasedání. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0  Zdržel se 0 

 

   3. Volba starosty a místostarosty  

 

            Určení počtu místostarostů 

 

            Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo jednoho místostarostu. Jiné návrhy 

            nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. 
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Návrh usnesení: 

            Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje zvolení jednoho místostarosty. 

 

            Výsledek hlasování:    Pro 7  Proti  0  Zdržel se  0 

 

            Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni: 

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na uvolnění pro výkon 

funkce. Nebyl vznesen žádný návrh, proto nebylo o tomto bodu hlasováno. 

 

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:  
 

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty 

a místostarosty veřejným hlasováním. Předsedající vyzval členy zastupitelstva 

k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány, proto  

proběhne volba veřejným hlasováním. 

Předsedající upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení bude 

přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno 

v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již 

nebude v hlasování pokračováno.  

 

            Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:  
 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Pan 

Ladislav Ille navrhl pro funkci starosty p. Petra Nárožného. Před hlasováním byla dána 

možnost zastupitelům podat své stanovisko. Žádný jiný návrh nebyl sdělen. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka volí starostou obce Bělá u Jevíčka p. Petra 

Nárožného. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdržel se 0. 

 

            Navrhování kandidátů na funkce místostarosty a volba místostarosty:  
 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty 

a sám navrhl zvolit do funkce místostarosty p. Ing. Ladislava Illeho. Před hlasováním 

byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko či jiný návrh 

nebyl sdělen. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka volí místostarostou obce Bělá u Jevíčka Ing. 

Ladislava Illeho. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdržel se 1 /Ladislav Ille/ 

 

3. Zřízení finančního, kontrolního  a kulturního výboru: 

 

Určení počtu členů finančního, kontrolního výboru a kulturního výboru  
 

Členem kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, 

tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na 

obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). 
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Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, 

přičemž každý výbor bude mít pět členů. Před hlasováním byla dána možnost 

zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko či návrh nebyl sdělen. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. 

Finanční výbor bude mít pět členů a kontrolní výbor bude mít také pět členů.  

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdržel se 0. 

 

Předsedající navrhl název kulturního výboru /dříve kulturní komise/ změnit na výbor 

pro kulturu a občanské záležitosti. Tento výbor bude mít 11 členů. Jiný návrh nebyl 

podán.   

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka zřizuje výbor pro kulturu a občanské záležitosti, 

který bude mít jedenáct členů.  

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdržel se 0. 

 

Volba předsedy finančního výboru:  

 

Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru p. Zdeňka Dražila. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné 

stanovisko či jiný návrh sdělen nebyl. 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka volí předsedou finančního výboru p. Zdeňka 

Dražila. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdržel se 1 /Zdeněk Dražil/ 

 

Volba předsedy kontrolního výboru:  
 

Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru p. Antonína Petra. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné 

stanovisko ani jiný návrh nebyl podán. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka volí předsedou kontrolního výboru p. Antonína 

Petra. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdržel se 0. 

 

Volba předsedy výboru pro kulturu a občanské záležitosti. 

 

Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy výboru pro kulturu a občanské 

záležitosti paní Markétu Vaškovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům 

sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko ani jiný návrh nebyl podán. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka volí předsedkyní výboru pro kulturu a občanské 

záležitosti p. Markétu Vaškovou. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdržel se 0. 

 

Volba členů finančního výboru, kontrolního výboru a výboru pro kulturu 

a občanské záležitosti:  

 

Předsedající vyzval předsedy výborů k podávání návrhů na členy finančního výboru, 

kontrolního výboru a výboru pro kulturu a občanské záležitosti. 

Byly podány následující návrhy:  

finanční výbor: Anna Smreková, Zdeněk Dražil st., Miloslav Bubeník, Ivo Kobelka 

kontrolní výbor:  Ivana Pětová, Jana Wolfová, Martin Koukal, Milan Nárožný  

výbor pro kulturu a občanské záležitosti: Anna Smreková, Anežka Hladilová, Zdeňka 

Hrdinová, Stanislava Nárožná, Jana Knötigová, Mgr. Lenka Pazdírková, Lucie 

Bubeníková, Josef Červinka, Ladislav Vašek, Petr Nárožný 

  

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka volí členy finančního výboru v tomto složení – 

Anna Smreková, Zdeněk Dražil st., Miloslav Bubeník, Ivo Kobelka. 

 

 Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdržel se 0. 

  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka volí členy kontrolního výboru v tomto složení -   

Ivana Pětová, Jana Wolfová, Martin Koukal, Milan Nárožný. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdržel se 0. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka volí členy výboru pro kulturu a občanské 

záležitosti v tomto složení - Anna Smreková, Anežka Hladilová, Zdeňka Hrdinová, 

Stanislava Nárožná, Jana Knötigová, Mgr. Lenka Pazdírková, Lucie Bubeníková, 

Josef Červinka, Ladislav Vašek, Petr Nárožný. 

  

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdržel se 0. 

 

5.  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva. 

 

Předsedající podal návrh, aby výše odměn za výkon funkcí neuvolněných členů ZO 

Bělá u Jevíčka byly pro měsíce listopad a prosinec 2018 ponechána ve stejné výši jako 

bylo dosud. Od 1.1.2019 budou odměny nově stanoveny dle nařízení vlády 

č. 202/2018 Sb. Paušální náhradu mzdy pro neuvolněné členy ZO pro výkon veřejné 

správy navrhuje předsedající ponechat ve výši 200,- Kč/hod. pro měsíce listopad 

a prosinec 2018. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje odměnu za výkon funkcí starosta – 

17 000,- Kč, místostarosta 5 000,- Kč, předsedové výboru 1 500,-  a členové ZO 800,- 

Kč. 
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Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdržel se 0. 

                                        

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje paušální částku 200,- Kč/hod. jako 

náhradu mzdy pro neuvolněné členy ZO pro výkon veřejné správy. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdržel se 0. 

 

 

6. Zpráva o uplatňování ÚP a pořízení Změny č. 1 ÚP Bělá u Jevíčka. 

 

Předsedající seznámil přítomné o stanoviscích a připomínkách k předložené Zprávě 

o uplatňování ÚP obce Bělá u Jevíčka, stejně jako se Zprávou o uplatňování ÚP Bělá 

u Jevíčka .  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí vyhodnocení stanovisek 

a připomínek ke Zprávě o uplatňování ÚP Bělá u Jevíčka. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdržel se 0. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka projednalo a schvaluje Zprávu o uplatňování ÚP 

Bělá u Jevíčka, která nahrazuje zadání Změny č. 1 ÚP. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdržel se 0. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje pořízení Změny č. 1 ÚP zkráceným 

postupem (§55 a staveb. zák.), schvaluje místostarostu Ing. Ladislava Illeho jako 

určeného zastupitele pro pořízení Změny č. 1 ÚP. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdržel se 0. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje pořizovatelem Změny č. 1 ÚP MěÚ 

Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování.  

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdržel se 0. 

 

 

7. Střednědobý výhled rozpočtu obce 2019-2023 

 

Výhled byl zveřejněn na úřední desce a el. úřední desce od 21.9.2018 do 31.10.2018. 

Zastupitelé i občané měli možnost se k dokumentu vyjádřit či jej doplnit. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Bělá 

u Jevíčka na období 2019-2023.  

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdržel se 0. 
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8. Plán inventur za rok 2018. 

 

Předsedající seznámil přítomné s plánem provedení inventarizace majetku obce za rok 

2018 a s návrhem členů jednotlivých inventarizačních komisí. Plán je přílohou tohoto 

zápisu. Schůzka všech členů inventarizačních komisí se bude konat 12.12.2018 

v kanceláři OÚ od 16,00 hodin.                     

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí Plán inventarizace majetku obce 

Bělá u Jevíčka za rok 2018 včetně složení inventarizačních komisí.  

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdržel se 0. 

 

 

9. Nabídka pozemku p. č. 517 v k. ú. Bělá u Jevíčka. 

 

Paní Anna Brůžičková, bytem Rudná čp. 50 nabízí obci Bělá u Jevíčka pozemek 

určený k plnění funkcí lesa v k. ú. Bělá u Jevíčka o výměře 1 673m2. Jedná se 

o pozemek, který je z velké části obklopen pozemky ve vlastnictví obce. Byl 

zpracování znalecký posudek na odhad ceny pozemku, který činí 53 240,- Kč, zjištěná 

cena obvyklá je 41 500,- Kč. Předsedající navrhuje koupit tento lesní pozemek za cenu 

obvyklou tj. 41 500,- Kč. Místostarosta zdůvodnil schválení koupě tím, že bude 

rozšířen majetek obce. 

ZO pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy a vyřízením potřebných úkonů 

na Katastrálním úřadu Svitavy a Finančním úřadě v Moravské Třebové. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje koupi pozemku p. č. 517 v k. ú. Bělá 

u Jevíčka za cenu obvyklou 41 500,- Kč od Anny Brůžičkové, Rudná 50 a pověřuje 

starostu podepsáním kupní smlouvy.  

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdržel se 0. 

 

10. Různé. 

 

Starosta – poděkoval občanům za hlasy v komunálních volbách a tím pádem 

za vyjádření důvěry a zastupitelům za zvolení do funkce. 

Zhodnotil uplynulé čtyřleté období a pohovořil o největších úkolech, které chce 

společně se Zastupitelstvem obce v následujících letech řešit.  

 

11. Diskuze a závěr. 

 

p. XXXXXXXX – dotaz na starostu, jak pokračují práce na stavbě Společenského 

zařízení obce.  Starosta odpověděl, že firma má problémy s dokončením stavby díky 

nedostatku kvalifikovaných pracovníků a problémům s profinancováním stavby. Firma 

Wraget SB s.r.o. je v prodlení s termínem dokončení stavby a každý týden je 

na kontrolních dnech vyzývána k posílení pracovníků a urychlení prací. Na posledním 

kontrolním dni přislíbil p. Matal posílení minimálně o pět pracovníků a zlepšení 

finanční situace díky úvěru. V případě, že se situace na stavbě výrazně nezlepší, bude 

nutné uvažovat o odstoupení od smlouvy, vymáhání smluvní pokuty za nedodržení 

termínu dokončení díla a následně vypsání výběrového řízení na dokončení akce jinou 

firmou. 
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 Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18,10 hodin. 

 

                                                                    

 

 

Přílohy zápisu: 

 

1) Prezenční listina 

2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 

3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 

 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:7.11.2018 

 

 

Zapsala: Továrková Sylva, upravil: Nárožný Petr. 

 

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ........................................... 

 

          .............................................. dne ........................................... 

 

 

Starosta:                    .............................................. dne ........................................... 
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