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Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7  

569 43 Bělá u Jevíčka 
 

Zápis 
z 20. zasedání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, 

konaného dne 28.4.2021 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 20.4.2021 

do 28.4.2021. 

Starosta konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva, p. Ivo Kobelka se 

omluvil (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva) a zastupitelstvo je usnášení schopné 

(§ 92 odst. 3 zákona o obcích) /. 

Starosta se zeptal, zda ověřovatelka předchozího zápisu p. Vašková má 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. 19 ze zasedání ZO dne 

3.3.2021. 

 

Výsledek hlasování:   Pro  6   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 rozšířit bod 

číslo 3. následovně:  

- Rozpočtová opatření č. 1/1/21 a č. 2/21. 

 

 

Návrh programu: 

1. Schválení programu. 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele. 

3. Rozpočtová opatření č. 1/1/21 a č. 2/21. 

4. Závěrečný účet obce za rok 2020 a Zpráva o přezkoumání hosp.  obce za rok 2020. 

5. Účetní závěrka za rok 2020. 

6. Veřejná zakázka – Modernizace a rozšíření dětského hřiště Bělá u Jevíčka.  

7. Veřejná zakázka – Modernizace knihovny a kulturního domu Bělá u Jevíčka. 

8. Veřejná zakázka – Oprava místních komunikací. 

9. OZV č. 2/2021 o regulaci hlučných činností. 

10. Smlouva o odstranění odpadů s P-D Refractories CZ a.s. 

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

12. Pronájem pozemku p.č. 29/3 a části pozemku p.č. 25/3 v k.ú. Smolná u Jevíčka. 



 

S t r á n k a  2 | 8 

 

13. Pronájem části pozemku p.č. 186 v k.ú. Bělá u Jevíčka. 

14. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inž. sítě p.č. 40 v k.ú. Smolná u J. 

15. Žádost o zpevnění přístupové cesty p.č. 47 v k.ú. Bělá u Jevíčka. 

16. Veřejná výzva obce Bělá u Jevíčka na obsazení místa účetní – rozpočtář. 

17. Směna pozemků areálu Haldy.  

18. Různé. 

19. Diskuze. 

20. Závěr. 

 

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 20. zasedání ZO. 

 

Výsledek hlasování:   Pro  6      Proti  0   Zdržel se  0    Návrh byl přijat. 

 

 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele. 

Starosta jmenoval ověřovatele zápisu p. Pavla Továrka a p. Zdeňka Dražila a zapisovatelkou Sylvu 

Továrkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.  

 

 Návrh usnesení: 

     Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka určuje ověřovatele zápisu Pavla Továrka a Zdeňka Dražila, 

zapisovatelkou Sylvu Továrkovou. 

 

Výsledek hlasování:   Pro  6     Proti  0   Zdržel se  0    Návrh byl přijat. 

 

 

3. Rozpočtové opatření č. 1/1/21 a č. 2/21. 

Předseda FV Zdeněk Dražil seznámil přítomné s RO č.1/1/21 a č. 2/21, která obě distančně 

projednal finanční výbor a doporučil ZO ke schválení.  Ze strany ZO nebylo žádných doplňujících 

dotazů. Uvedená rozpočtová opatření jsou přílohou tohoto zápisu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje rozpočtová opatření č. 1/1/21 a č. 2/21. 

 

Výsledek hlasování:   Pro  6     Proti  0   Zdržel se  0    Návrh byl přijat. 

 

 

4. Závěrečný účet obce za rok 2020 a Zpráva o přezkoumání hosp.  obce za rok 2020. 

Předseda FV p. Zdeněk Dražil seznámil přítomné se Závěrečným účtem obce za r. 2020 a se 

Zprávou o přezkumu hospodaření za r. 2020. Oba dokumenty byly vyvěšeny na úřední desce 
a elektronické úřední desce po dobu 15 dnů, byly projednány FV, který je doporučuje ke schválení 

a jsou přílohou tohoto zápisu.  ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce bez výhrad, nebyly 

zjištěny žádné chyby a nedostatky. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2020 včetně Zprávy 

o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 a vyslovuje souhlas s hospodařením obce 

za rok 2020 bez výhrad. 

Výsledek hlasování:   Pro  6     Proti  0   Zdržel se  0    Návrh byl přijat. 
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5. Účetní závěrka za rok 2020. 

Předseda finančního výboru Zdeněk Dražil doporučil schválit účetní závěrku za rok 2020. 

S výsledky roční závěrky byli seznámeni členové finančního výboru i všichni zastupitelé. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje účetní závěrku obce Bělá u Jevíčka za rok 2020 

dle předložených dokladů. 

 

Výsledek hlasování:   Pro  6   Proti 0  Zdržel se   0     Návrh byl přijat. 

 

 

6. Veřejná zakázka – Modernizace a rozšíření dětského hřiště Bělá u Jevíčka. 

Starosta informoval o Dohodě o poskytnutí dotace z PRV ČR se SZIF Hradec Králové ve výši 

199.795,- Kč na akci Modernizace a rozšíření dětského hřiště Bělá u Jevíčka, která se skládá 

ze dvou dílčích veřejných zakázek.  

V rámci dílčí VZ malého rozsahu II. kategorie – dodávka herních prvků s dopadovou plochou – 

starosta oslovil s žádostí o zaslání cenové nabídky pět dodavatelů. Ve stanoveném termínu byly 

doručeny nabídky od tří firem: 

• Alestra s.r.o., Kuřim                                   272.845,-   Kč vč. DPH 

• MONOTREND s.r.o., Tišnov                    216.263,-   Kč vč. DPH 

• Bonita Group Service s.r.o., Drásov          201.168,91 Kč vč. DPH 

Starosta navrhuje ke schválení jako cenově nejvýhodnější nabídku od fy Bonita Group Service 

s.r.o., Drásov 583, 664 24 Drásov. 

V rámci druhé dílčí VZ malého rozsahu II. kategorie – dodávka 5 ks betonových zahradních setů 

/stůl a dvě lavice/ - starosta oslovil s žádostí o podání cenové nabídky pět dodavatelů. 

Ve stanoveném termínu byly doručeny nabídky od čtyř dodavatelů v cenách včetně DPH: 

• AMBRA – GROUP s.r.o., Frýdek Místek 71.692,50 Kč  

• Vybavení škol s.r.o., Opava                       71.505,-    Kč  

• Ondřej Štěpančík, Bílovice                        63.210,-    Kč  

• Kovofit s.r.o., Praha 2                                60.790,-    Kč 

Starosta navrhuje ke schválení jako cenově nejvýhodnější cenovou nabídku od firmy Kovofit 

s.r.o., Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje v rámci veřejné zakázky „Modernizace a rozšíření 

dětského hřiště Bělá u Jevíčka“ cenově nejvýhodnější nabídku na herní prvky od fy Bonita 

Group service s.r.o., Drásov 583, 664 24 Drásov, IČ: 27738795, v ceně 201.168,91 Kč a dále 

cenově nejvýhodnější nabídku na betonové zahradní sety od fy Kovofit s.r.o., Na Folimance 

2155/15, 120 00 Praha 2, IČ: 05564697, v ceně 60.790,- Kč. 

    

Výsledek hlasování:   Pro  6    Proti  0   Zdržel se   0    Návrh byl přijat. 

 

 

7. Veřejná zakázka – Modernizace knihovny a kulturního domu Bělá u Jevíčka. 

Starosta informoval o Dohodě o poskytnutí dotace z PRV ČR se SZIF Hradec Králové ve výši 

199.200,- Kč na akci Modernizace knihovny a kulturního domu Bělá u Jevíčka, skládající se ze tří 

dílčích veřejných zakázek. 
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V rámci dílčí VZ malého rozsahu II. kategorie – modernizace knihovny – starosta oslovil s žádostí 

o cenovou nabídku čtyři dodavatele. Ve stanoveném termínu obdržel nabídky od tří firem s cenami 

bez DPH/ s DPH: 

• Luboš Ptáček, Velké Opatovice             204.410,17 Kč/ 247.336,30 Kč  

• MOLAT s.r.o., Velké Opatovice            179.800,-   Kč/ 217.558,--   Kč 

• Jiří Suchý, Bělá u Jevíčka – Smolná 17  165.000,-   Kč – vč. DPH - neplátce 

Starosta navrhuje ke schválení jako cenově nejvýhodnější cenovou nabídku od fy Jiří Suchý, Bělá 

u Jevíčka – Smolná 17, 569 43 Bělá u Jevíčka.  

Další dílčí veřejné zakázky na modernizaci kulturního domu – vybavení šatny a zatemnění sálu 

KD – starosta vypracuje a vyhlásí.   
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje v rámci veřejné zakázky „Modernizace knihovny 

a kulturního domu Bělá u Jevíčka“ nejvýhodnější nabídku na modernizaci knihovny od fy Jiří 

Suchý, Bělá u Jevíčka – Smolná 17, 569 43 Bělá u Jevíčka, IČ: 72831774, v ceně 165.000 Kč. 

Výsledek hlasování:    Pro   6     Proti  0    Zdržel se   0      Návrh byl přijat. 

 

 

8. Veřejná zakázka – Oprava místních komunikací. 

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie na opravu místních komunikací starosta 

oslovil s žádostí o zpracování a podání cenové nabídky na jednotkovou cenu za 1 tunu materiálu 

/trysková metoda při předpokládaném objemu cca 25 tun/ tři firmy. Ve stanoveném termínu 

doručily svoje nabídky dvě firmy /v cenách bez/s DPH/: 

• ROADMEDIC s.r.o. Šumperk  3.289,- / 3.980,- Kč/t   záruka 12 měsíců 

• NVB LINE s.r.o. Kvasice   3.100,- / 3.751,- Kč/t   záruka 12 měsíců  

Starosta navrhuje ke schválení jako cenově nejvýhodnější nabídku od fy NVB LINE s.r.o., 

Kvasice. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje v rámci veřejné zakázky „Oprava místních 

komunikací“ nejvýhodnější nabídku fy NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČ: 

26979675 v jednotkové ceně 3.751,- Kč/t. 

Výsledek hlasování:       Pro   6   Proti  0   Zdržel se  0   Návrh byl přijat.    

 

 

9. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o regulaci hlučných činností. 

Na základě požadavku části zastupitelů starosta předložil ke schválení návrh OZV č. 2/2021 

o regulaci hlučných činností. Návrh této OZV byl posouzen a schválen odborem veřejné správy, 

dozoru a kontroly MV.  

Návrh usnesení: 

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

č.2/2021 o regulaci hlučných činností. 

Výsledek hlasování:   Pro   4     Proti 2 /Petr, Dražil/    Zdržel  0     Návrh byl přijat. 
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10. Smlouva o odstranění odpadů s P-D Refractories CZ a.s.  

Starosta předložil, v návaznosti na nový zákon č.541/2020 Sb., o odpadech, ke schválení novou 

Smlouvu o odstranění odpadů s P-D Refractories CZ a.s., se zněním smlouvy byli zastupitelé 

v předstihu seznámeni. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Smlouvu o odstranění odpadů s P-D Refractories 

CZ a.s., Nádražní 218, 679 63 Velké Opatovice, IČ: 16343409.   

Výsledek hlasování:      Pro  6      Proti  0   Zdržel se  0   Návrh byl přijat 

 

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

Starosta informoval o nových skutečnostech znemožňujících nákup pozemků p.č. 909/1 a p.č. 

909/8 v k.ú. Bělá u Jevíčka, kdy bylo zjištěno, že uvedené pozemky byly historickým majetkem 

obce do roku 1948. Obec měla možnost žádat o bezúplatný převod těchto historických majetků 

do r. 2012, ale bohužel tak neučinila. Pozemky budou nyní převedeny pod ÚZSVM, kde se může 

obec pokusit o jejich získání. Znalecký posudek na pozemky jde k tíži MILNEA st. podnik 

v likvidaci. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka ruší bod Usnesení č. 18/1/7 ze dne 28.1.2021. 

 

Výsledek hlasování:   Pro   6    Proti  0    Zdržel se  0    Návrh byl přijat. 

 

  

12. Pronájem pozemku p.č. 29/3 a části pozemku p.č. 25/3 v k.ú. Smolná u Jevíčka. 

Manželé XXXXXXXX, XXXXXXXX, podali žádost o pronájem pozemku p.č. 29/3 o výměře 68 

m2 a části pozemku p.č. 25/3 v k.ú. o výměře 8 m2
, obojí v k.ú. Smolná u Jevíčka. Jedná se o zčásti 

oplocené a historicky užívané pozemky jako předzahrádka k nemovitosti Smolná čp. 24. Záměr 

pronájmu byl vyvěšen na úřední desce a el. úřední desce od 25.2.2021 do 15.3.2021, nebyla 

vznešena žádná námitka ani připomínka. Cena místně obvyklá za pronájem podobných pozemků 

činí 1,- Kč/m2/rok.  

  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje pronájem pozemku p.č. 29/3 o výměře 68 m2 a části 

pozemku p.č. 25/3 o výměře 8 m2, obojí v k.ú. Smolná u Jevíčka, manželům XXXXXXXX, 

XXXXXXXX, za cenu místně obvyklou 1,- K/m2.   

Výsledek hlasování:   Pro 6    Proti  0    Zdržel se  0     Návrh byl přijat.  

 
 

13. Pronájem části pozemku p.č. 186 v k.ú. Bělá u Jevíčka. 

Slečna XXXXXXXX, XXXXXXXX, podala žádost o pronájem části pozemku p.č. 186 v k.ú. Bělá 

u Jevíčka o výměře 50 m2. Jedná se o zčásti oplocený a historicky užívaný pozemek k nemovitosti 

Bělá u Jevíčka čp. 90. Bude užíván jako příjezdová cesta a jako místo pro parkování automobilu. 

Záměr pronájmu byl vyvěšen na úřední desce a el. úřední desce od 23.3.2021 do 8.4.2021, nebyla 

vznešena žádná námitka ani připomínka. Cena místně obvyklá za pronájem podobných pozemků 

činí 1,- Kč/m2/rok.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje pronájem části pozemku p.č. 186 o výměře 50 m2 

v k.ú. Bělá u Jevíčka, XXXXXXXX, XXXXXXXX, za cenu místně obvyklou 1,- K/m2.   
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Výsledek hlasování:   Pro 6    Proti  0    Zdržel se  0     Návrh byl přijat. 

 

 

14. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inž. sítě p.č. 40 v k.ú. Smolná u Jev. 

Starosta informoval ve věci podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

inženýrských sítí /odkanalizování obce/ o jednání s majitelem pozemku p.č. 40 v k.ú. Smolná 

u Jevíčka panem XXXXXXXX, který svůj souhlas a podpis podmínil vyplacením jednorázové 

náhrady ve výši 6.000,- Kč. Starosta uvedl, že vedení kanalizačního řadu nemá v tomto úseku 

jinou variantu řešení a navrhl tuto jednorázovou odměnu schválit a vyplatit.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě s majitelem pozemku p.č. 40 v k.ú. Smolná u Jevíčka p. XXXXXXXX, 

XXXXXXXX, 602 00 Brno, s jednorázovou náhradou služebnosti ve výši 6.000,- Kč. 

Výsledek hlasování:   Pro 6    Proti  0    Zdržel se  0     Návrh byl přijat. 

 

 

15. Žádost o zpevnění přístupové cesty p.č. 47 v k.ú. Bělá u Jevíčka. 

Starosta informoval o žádosti p. XXXXXXXX o zpevnění místní komunikace p.č. 47 k jeho 

pozemkům p.č. 46/6 a p.č. 46/1, vše v k.ú. Bělá u Jevíčka z důvodu zahájení stavebních prací. 

Zpevnění bude provedeno po předložení stavebního povolení, obec pořídí štěrk a pan Kučera si 

provede zhutnění na svoje náklady.  

 

 

16. Veřejná výzva obce Bělá u Jevíčka na obsazení místa účetní – rozpočtář. 

Starosta informoval, že v rámci veřejné výzvy na obsazení pracovního místa účetní – rozpočtář 

Obecního úřadu Bělá u Jevíčka ze čtyř doručených nabídek vybral paní Pavlínu Nárožnou, bytem 

Březina, s nástupem od 1.6.2021. 

 

 

17. Směna pozemků areálu Haldy.  

Starosta informoval, že na základě nového návrhu p. XXXXXXXX ze dne 3.3.2021 na směnu 

pozemků areálu Haldy a pracovního jednání zastupitelstva, napsal a předal p. XXXXXXXX dopis 

č.j. BJ/274/21 ze dne 15.4.2021 s návrhem řešení vzniklé situace zčásti dlouhodobým pronájmem 

a zčásti prodejem. Zastupitelé byli s tímto dopisem seznámeni a bude přílohou zápisu. K dnešnímu 

dni nepřišla odpověď druhé strany.  

 

 

18. Různé 

18.1 Veřejná zakázka – projekční práce venkovního zázemí KD Bělá u Jevíčka 

Starosta v souladu s Usnesením č.14/1/14 ze dne 27.7.2020 oslovil v rámci VZMR II. kategorie 

s žádostí o podání cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace (DSP) venkovního 

zázemí kulturního domu pro společné povolení, sestávající ze dvou stavebních objektů – SO 01 
Komunikace a zpevněné plochy a SO 02 Krytá terasa, celkem tři projekční kanceláře. 

Ve stanoveném termínu byly doručeny tři cenové nabídky: 

• Ing. Jiří Janda, Svitavy                                     137.200,- Kč  neplátce DPH 

• Profesionálové a.s., Hradec Králové                180.000,- Kč / 217.800,- Kč s DPH 

• Ing. Jan Dostál, Velké Opatovice                       57.500,- Kč  neplátce DPH  

Starosta navrhuje ke schválení jako cenově nejvýhodnější cenovou nabídku Ing. Jana Dostála, 

Mládežnická 430, 679 63 Velké Opatovice, IČ: 0726640. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje v rámci veřejné zakázky „Projekční práce 

venkovního zázemí kulturního domu Bělá u Jevíčka“ nejvýhodnější nabídku od fy Ing. Jan 

Dostál, Mládežnická 430, IČ: 72831774, v ceně 57.500 Kč. 

Výsledek hlasování:    Pro   5     Proti  0    Zdržel se   1 /Petr/      Návrh byl přijat. 

 

 

18.2 POV PK 2021 – starosta informoval o schválených dotacích od PK – Dotační titul 1 – 

Obnova, údržba a pořízení obecního majetku – dětské hřiště ve Smolné 99.000,- Kč. Dotační titul 

2 – prodejny – 37.236,- Kč. Dotační titul 3 – Projekty MAS – nebyly v souvislosti s COVID-19 

dotačně podpořeny.   

18.3 Odkanalizování obce – starosta informoval o problémech s posledními Smlouvami 

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a o nutnosti co nejdříve dokončit tuto fázi. 

Pokud se nenajde u sporných pozemků rychlé řešení, bude takový pozemek, resp. nemovitost, 

z projektu vyloučen. Starosta dále vyzval zastupitele k zamyšlení nad financováním, finanční 

spoluúčasti občanů a chalupářů, motivaci chalupářů k nahlášení trvalého bydliště apod. 

18.4 Návštěva hejtmana PK p. Netolického – starosta informoval o připravované návštěvě 

hejtmana v obci ve čtvrtek 13.5.2021 a vyzval zastupitele k účasti.  

18.5 Aktualizace smluv VHOS – starosta informoval o připravované aktualizaci smluv mezi 

občany a VHOS – aktualizace údajů, uvedení smluv do souladu se zákonem o vodovodech 

a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2011 Sb. VHOS začne smlouvy rozesílat v květnu 

a občané budou mít možnost podepsané výtisky odevzdávat na OÚ.  

18.6 Oprava místních komunikací – starosta vyzval k podávání požadavků na opravy MK. 

18.7 Žádost o pronájem – starosta informoval o žádosti pana XXXXXXXX z Jevíčka o pronájem 

části pozemků p.č. 548/2 a 548/3 – zahrady po p. Nárožné a po Doleželových, bude vyvěšen záměr 

pronájmu. 

18.8 Dopis paní XXXXXXXX – starosta informoval o dopise p. XXXXXXXX ve věci dubu 

v Haldách, kdy v rámci zjištění skutečného stavu stromu starosta podal žádost na Agenturu 

ochrany přírody a krajiny ČR o znovu posouzení tohoto stromu.  

18.9 Dopis pan XXXXXXXX – starosta informoval o dopise p. XXXXXXXX, který nesouhlasí 

s rozšířením veřejného osvětlení v okolí jeho nemovitosti Bělá u Jevíčka 13. Starosta uvedl, že 

rozšíření veřejného osvětlení na neosvětlené části bylo nutností a bylo provedeno s maximální 

snahou o citlivý přístup s ohledem na veřejný zájem na jedné straně a názor p. XXXXXXXX na 

straně druhé. Panu XXXXXXXX starosta odpoví dopisem. 

18.10 Výbor pro kulturu a občanské záležitosti – sděluje, že v souvislosti s COVID-19 

a platnými omezeními není možné pořádat kulturní akce typu pálení čarodějnic, oslavy Dne matek 

až dle dalšího postupu rozvolňování.  

18.11 Motokrosová trať – aktualizace termínů a časů tréninku – na OÚ proběhne v měsíci květnu 

schůzka s p. XXXXXXXX a p. XXXXXXXX.  

18.12 Černá skládka v Maloníně – v pátek 16.4.2021 byla nahlášena černá skládka v Maloníně. 

Starosta okamžitě začal věc řešit ve spolupráci s ŽP MT s Ing. Janků.  Byl zjištěn původce p. 

XXXXXXXX a bylo mu uloženo odstranění černé skládky s povinností likvidace odpadu na 

oficiální skládce a doložení dokladů na OÚ Bělá u Jevíčka a ŽP MT do konce měsíce dubna 2021. 
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18.13. Kovový odpad – realizace sběru v letošním roce v Bělé u Jevíčka (Myslivecký spolek) 

v sobotu 15.5.2021 od 8:00 hod a ve Smolné (SDH Smolná) – termín bude teprve upřesněn. 
 

 

19. Diskuze 

 

Paní XXXXXXXX se zeptala, zda byl konzultován s TS MH s.r.o. její požadavek na obnovení 

čtrnáctidenního cyklu svážení SKO z důvodů zápachu popelnic.  

Starosta odpověděl, že pro takovou změnu by musel mít pověření zastupitelstva, které v jasné 

většině vyjádřilo svůj názor neměnit stávající systém. Je nutné si uvědomit, že častější vyvážení 

SKO by vedlo k nutnosti skokového zdražení poplatku za svoz odpadu.   

Zastupitel p. Petr – pokud někomu popelnice výrazně víc zapáchá než ostatním, je otázkou, co se 

do ní dává. 

Starosta – víko popelnice těsní a brání šíření případného zápachu. 

P. XXXXXXXX – popelnice zapáchá při otevření, a i jiní občané si stěžují. 

Zastupitelka p. Vašková – žádnou stížnost od ostatních občanů jsem nezaznamenala.  

P. XXXXXXXX – při své práci se setkávám s občany, nezaznamenala jsem žádné stížnosti občanů 

v tomto směru, naopak si nový systém chválí.  

Starosta doplnil, že návrat k původnímu cyklu svozu SKO by bylo nekoncepčním krokem, při již 

zavedeném door to door třídění. Návratem k častějšího svozu SKO by zcela jistě došlo ke zhoršení 

třídění a nárůstu objemu směsného komunálního odpadu. S ohledem na nový zákon o odpadech, 

kdy se budou do roku 2029 výrazně zdražovat poplatky za uložení odpadu z dnešních 800,- Kč až 

do výše 1850,- Kč v roce 2029, je naopak důležité zlepšit třídění a snížit objem SKO. 

 

 

20. Závěr 

 

Starosta poděkoval všem zúčastněným za účast, popřál všem pevné zdraví a v 17:30 hod zasedání 

ukončil. 

 

Zápis vyhotoven dne:  3.5.2021 

Upravil: Petr Nárožný 

 

 

 

Ověřovatelé:   Továrek Pavel ……………………………….. 

 

 

                        Dražil Zdeněk ……………………………….. 

 

 

                                                   

 

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


