
   

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 

569 43 Jevíčko 
 

Zápis 

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, 

konaného dne 1. 6. 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 23. 5. 2017 

do 1. 6. 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 Ing. Ladislava Illeho a Josef Červinku. 

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. 10 Změna plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 

obce, č. 11 Smlouva z POV PK „Úprava veřejného prostranství před budovou OÚ“, č. 12 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace na nový DA pro JSDH Bělá 

u Jevíčka z rozpočtu PK a bod č. 13 Prodej části pozemku p. č. 25/3 v k. ú. Smolná 

a schválení kupní ceny.  

 

1) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 

2) Akce „Dopravní automobil pro JSDH Bělá u Jevíčka“ - kupní smlouva. 

3) Plán práce OZ na 2. pololetí 2017. 

4) Smlouva o poskytnutí účelové dotace na požární techniku z rozpočtu PK. 

5) OZV č. 1/2017 o dodržování nočního klidu. 

6) Dotace z POV MTJ. 

7) Podklady pro zápis událostí v r. 2016 do obecní kroniky. 

8) Změna plánu rozvoje vodovodů a kanalizací obce. 

9) Smlouva POV PK „Úprava veřejného prostranství před budovou OÚ“. 

10) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace na nový DA pro 

JSDH Bělá u Jevíčka z rozpočtu PK. 

11) Prodej části pozemku p. č. 25/3 v k. ú. Smolná a schválení kupní ceny. 

12) Různé. 

13) Diskuze a závěr. 
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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 Ing. Lad. Illeho a Josef Červinku, zapisovatelku 

Sylvu Továrkovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka určuje ověřovatele zápisu Ing. Lad. Illeho a Josef 

Červinku, zapisovatelkou Sylvu Továrkovou. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0  Zdržel se 0. 

 

 

2. Akce „Dopravní automobil pro JSDH Bělá u Jevíčka“ – kupní smlouva. 

Ve výběrovém řízení VZMR byla vybrána jako dodavatel DA firma TECHSPORT 

s.r.o. Brno s nabídkou 888 646,- Kč vč. DPH.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje kupní smlouvu na nákup dopravního 

automobilu pro JSDH Bělá u Jevíčka a pověřuje starostu jejím podepsáním. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0. 

 

 

3. Plán práce OZ na 2. pololetí r. 2017. 

 

Místostarosta přečetl plán práce OZ na 2. pololetí r. 2017. Nebyly podány další 

připomínky či návrhy. Plán je přílohou tohoto zápisu.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje plán práce OZ na 2. pololetí r. 2017. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0. 

 

 

4. Smlouva o poskytnutí účelové dotace na požární techniku z rozpočtu PK. 

 

Starosta předložil Smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí účelové dotace 

na pořízení elektrocentrály s příslušenstvím ve výši 15 000,- Kč. OZ pověřuje starostu 

výběrem dodavatele elektrocentrály a podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu PK.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

na pořízení elektrocentrály vč. příslušenství a pověřuje starostu jejím podepsáním.  

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka pověřuje starostu výběrem dodavatele 

elektrocentrály vč. příslušenství.  

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0. 

 

 

5. OZV č. 1/2017 o nočním klidu. 

 

Starosta předložil ke schválení OZV č. 1/2017 o nočním klidu vydanou na základě 

ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000Sb., 

o obcích ve znění pozdějších předpisů a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zák. č. 

200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Tato OZV nabývá platnosti 

15. dnem po dni jejího vyhlášení. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje OZV č. 1/2017 o nočním klidu. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0. 

 

 

6. Dotace z POV MTJ. 

 

Starosta informoval přítomné o schválené dotaci z POV 2017 Regionu MTJ 

na Obnovu veřejného prostranství, která nám byla schválená ve výši 46 500,- Kč 

a bude použita na opravu poničených komunikací po záplavě dne 14. 5. 2017 v obci 

Smolná a částečně v obci Bělá u Jevíčka. 

Starosta požádal firmu NVB LINE s.r.o. o cenovou nabídku na provedení opravy 

komunikací technologií TURBO. Cena za 1 tunu činí 3 600,- Kč bez DPH.  

 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje použití dotace z POV Regionu MTJ 

na opravu komunikací v obci po záplavě a pověřuje starostu zajištěním dodavatele 

a přípravou Smlouvy o dílo s firmou NVB LINE s.r.o. na provedení oprav MK 

technologií turbo.  

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0. 

 

 

7. Podklady pro zápis událostí v r. 2016 do obecní kroniky. 
 

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem zápisu do obecní kroniky za rok 2016 a provedli 
několik dílčích změn, oprav a doplnění. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje zápis událostí do kroniky obce Bělá u Jevíčka za rok 2016.  

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0. 
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8. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro obec Bělá u Jevíčka 

 

Na základě „Studie odkanalizování obce“ a následných jednání ZO je nutné změnit 

„Plán rozvoje vodovodů a kanalizací obce Bělá u Jevíčka“ ve smyslu systému tlakové 

kanalizace a změny umístění ČOV dle územního plánu obce. Cenová nabídka 

projekční kanceláře  RECPROJEKT  -  Ing. Oldřich Rec, Pardubice na zpracování 

dokumentace pro provedení změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro obec 

Bělá u Jevíčka, činí 12 000,- Kč bez DPH.   

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací obce Bělá u 

Jevíčka, zároveň schvaluje cenovou nabídku projekční kanceláře RECPROJEKT 

Pardubice na provedení této změny. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0. 

 

 

9. Smlouva o poskytnutí dotace z POV PK na akci „Úprava veřejného prostranství 

před budovou OÚ“. 

 

Byla schválena neinvestiční dotace z POV PK na akci „Úprava veřejného prostranství 

před budovou  OÚ“ ve výši 110 000,- Kč. Bude realizována oprava zídky před 

budovou OÚ. OZ pověřuje starostu podpisem této Smlouvy s PK. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z POV 

PK na akci „Úprava veřejného prostranství před budovou OÚ“ a pověřuje starostu 

podpisem této Smlouvy. 

   

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0. 

 

 

10. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace na nový DA pro 

JSDH Bělá u Jevíčka z rozpočtu PK. 

 

Starostou byla předložena ke schválení Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové 

investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDH obce z rozpočtu PK – v rámci 

dotačního programu MV – GŘ HZS ČR – 2017 v max. výši 300 000,- Kč.  

  

Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDH z rozpočtu Pardubického 

kraje a pověřuje starostu jejím podepsáním.  

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0. 

 

 

11.  Prodej části pozemku v k. ú. Smolná u Jevíčka 

 

Záměr prodeje zastavěné části pozemku p. č. 25/3 zahrada v k. ú. Smolná u Jevíčka 

byl vyvěšen na úřední desce od 10. 10. 2016 do 25. 10. 2016. Dle geometrického 

plánu se jedná o celkem 30 m2.  
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OZ navrhuje cenu 50,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy 

s XXXXXXXX, XXXXXXXX. 

 

Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje prodej zastavěné části pozemku p. č. 

25/3 v k. ú. Smolná u Jevíčka o výměře 30 m2 manželům XXXXXXXX, 

XXXXXXXX za cenu 50,- Kč/m2  a pověřuje starostu podepsáním kupní smlouvy.  

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0. 

 

 

12. Různé. 

  

a) Starosta podal informaci o prodejně potravin v Bělé. Budova byla koupena 

do vlastnictví obce a probíhají jednání o pronájmu nebytových prostor za účelem 

zřízení prodejny potravin. Občané budou o výsledcích jednání průběžně 

informováni. 

 

b) OZ projednalo žádost Českého svazu včelařů o finanční podporu na úhradu 

nákladů při léčbě a prevenci varoázy v obci Bělá u Jevíčka a požaduje upřesnění 

rozdělení příspěvku pro jednotlivé včelaře. Bude projednáno na příštím zasedání 

OZ. 

 

c) Starosta – byla uzavřena dohoda se s. p.  Povodí Moravy na sečení trávy kolem 

Malonínského potoka v intravilánu obce za cenu je 2,- Kč/m2 sečené plochy.  

Sečení se bude provádět 2x ročně a obec tuto službu vyfakturuje po sezoně s. p. 

Povodí Moravy. Jedná se o 4 763 m2 plochy. 

 

d) Starosta informoval o postupu prací na Společenském zařízení obce.  

 

 

13. Diskuze a závěr. 
 

p. XXXXXXXX – proč obec neprodá obchod přímo p. Hebelkovi? Starosta 

odpověděl, že o této variantě obec ani p. Hebelka vůbec neuvažují. Část prostorů 

v budově bývalé prodejny Jednoty využije obec pro svoje potřeby. 

 

p. XXXXXXXX měl dotaz, kdy se opraví mostek v Maloníně, který je 

v nevyhovujícím stavu. Starosta odpověděl, že mostek byl v minulosti vybudován 

svépomocí občany a není v majetku obce ani s.p. Povodí Moravy. Starosta vstoupí 

do jednání se s.p. Povodí Moravy a  na jeho základě se rozhodne o dalším postupu. 

 
 

Starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil v 17:30 hod. 

  

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 6. 6.2017. Zapisovatelka: Továrková  Sylva 

  

Ověřovatelé:             Ing. Ladislav Ille………………..... 

 

          Josef Červinka…............................ 

 

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