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Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7  

569 43 Bělá u Jevíčka 
 

Zápis 
z  21. zasedání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, 

konaného dne 9.6.2021 od 16:30 hodin v zasedací místnosti hasičárny ve Smolné. 

 

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 1.6.2021 

do 9.6.2021. 

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 p. Továrek a p. Dražil 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. 20 ze zasedání ZO dne 

28.4.2021. 

 

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 rozšířit 

program o jeden bod následovně:  

- Rozpočtové opatření č. 3/2/21. 

 

 

Návrh programu: 

1. Schválení programu. 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele. 

3. Rozpočtové opatření č. 3/2/21. 

4. Smlouva o poskytnutí dotace POV PK – Dětské hřiště ve Smolné. 

5. Smlouva o poskytnutí dotace POV PK – Podpora prodejny potravin. 

6. Smlouva o nájmu pozemků od Ing. Jaroslava Trávníčka. 

7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-2022311/SOBS 

VB/2 s ČEZ Distribuce a.s.  

8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 9900111301/3/BVBV 

s GasNet, s r.o.  

9. Pronájem částí pozemků p.č. 548/2 a p.č. 548/3 v k.ú. Bělá u Jevíčka.  

10. Místní úprava provozu na silnici III/36612 a MK z důvodů zvýšení BESIP.  

11. Přihláška obce do Sdružení místních samospráv ČR. 
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12. Informace k odpadovému hospodářství v obci Bělá u Jevíčka za rok 2020. 

13. Žádost o řešení účelové komunikace č. 16 - p.č. 918/7 k.ú. Bělá u Jevíčka.  

14. Dohoda tréninkových dní a časů v motokrosovém areálu s MK Jevíčští orli.  

15. Směna pozemků areálu Haldy.  

16. Různé. 

17. Diskuze. 

18. 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 21. zasedání ZO. 

 

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

 

 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele. 

Starosta jmenoval ověřovatele zápisu p. Ing.  Ladislava Illeho a p. Antonína Petra a zapisovatelkou 

p. Markétu Vaškovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.  

 

 Návrh usnesení: 

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

Petra, zapisovatelkou Markétu Vaškovou. 

 

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

 

 

3. Rozpočtové opatření č. 3/2/21. 

Předseda FV Zdeněk Dražil seznámil přítomné s RO č. 3/2/21, které distančně projednal finanční 

výbor a doporučil ZO ke schválení. Jedná se o rozpočtové opatření o jedné položce za rozšíření 

veřejného osvětlení. Ze strany ZO nebylo žádných doplňujících dotazů. Uvedené rozpočtové 

opatření je přílohou tohoto zápisu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2/21. 

 

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

 

 

4. Smlouva o poskytnutí dotace POV PK – Dětské hřiště ve Smolné. 

Starosta informoval, že na základě žádosti ze dne 28.12.2020 o poskytnutí dotace z POV PK na rok 

2021 na akci „Dětské hřiště ve Smolné“, byla Zastupitelstvem PK schválena obci dotace ve výši 

99.000,- Kč. Starosta předkládá ke schválení Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy 

venkova ev. č. OŽPZ/21/72024. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje „Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy 

venkova“, dotační titul 1, evidenční číslo smlouvy OŽPZ/21/72024 s Pardubickým krajem 

na akci „Dětské hřiště ve Smolné“ ve výši 99.000,- Kč. 

Výsledek hlasování:   Pro:  7     Proti:  0   Zdržel se:  0    Návrh byl přijat. 
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5. Smlouva o poskytnutí dotace POV PK – Podpora prodejny potravin. 

Starosta informoval, že na základě žádosti ze dne 21.1.2021 o poskytnutí dotace z POV PK v roce 

2021, dotační titul 2, na podporu prodejny potravin, byla Zastupitelstvem PK schválena obci 

dotace ve výši 37.236,- Kč. Starosta předkládá ke schválení Smlouvu o poskytnutí dotace 

z Programu obnovy venkova ev. č. OŽPZ/21/72295. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje „Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy 

venkova“, dotační titul 2, evidenční číslo smlouvy OŽPZ/21/72295 s Pardubickým krajem 

na podporu prodejny potravin ve výši 37.236,- Kč. 

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

 

 

6. Smlouva o nájmu pozemků od XXXXXXXX XXXXXXXX. 

Starosta informoval o dohodě s p. XXXXXXXX XXXXXXXX, majitelem pozemků p.č. 52/1, p.č. 

319/18 a p.č. 319/14, vše v k.ú. Malonín, o dlouhodobém pronájmu na 20 let částí výše uvedených 

pozemků o výměře 200 m2, za účelem zřízení sběrného místa tříděných odpadů a kontejnerového 

stání na tříděné odpady. Starosta předkládá ke schválení „Smlouvu o nájmu pozemků“, se kterou 

byli zastupitelé v předstihu seznámeni a konzultováni, cena nájmu činí 2.000,- Kč/rok. Tato 

smlouva je ve veřejném zájmu obce a řeší na dostatečně dlouhou dobu problém se sběrným místem 

a kontejnerovým stáním, které je do dneška umístěno na chodníku na pozemku, který není 

v majetku obce.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje „Smlouvu o nájmu pozemků“ vztahující se 

na pozemek p.č. 319/14 o výměře 21 m2, část pozemku p.č. 52/1 o výměře 165 m2 a část pozemku 

p.č. 319/8 o výměře 14 m2, vše v k.ú. Malonín, s XXXXXXXX XXXXXXXX, Pod Viaduktem 

2816/57, 155 00 Praha 5, za cenu 2.000,- Kč/rok za účelem zřízení sběrného místa tříděných 

odpadů a kontejnerového stání na tříděné odpady, ve veřejném zájmu.     

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

 

 

7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-2022311/SOBS VB/2 

s ČEZ Distribuce a.s.  

Starosta předložil ke schválení Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu 

o umístění stavby č. IV-12-2022311/SOBS VB/2 na pozemcích p.č. 47, 950/1, 764/2, vše v k.ú. 

Bělá u Jevíčka, s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín. Jedná se o zařízení distribuční soustavy – kabelové 

zemní vedení na dotčených nemovitostech /novostavba p. Kučera/.  

Návrh usnesení: 

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

břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2022311/SOBS VB/2“ s ČEZ Distribuce a.s., 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035.  

Výsledek hlasování:    Pro:  7    Proti:  0    Zdržel se:  0      Návrh byl přijat. 
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8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 9900111301/3/BVBV s GasNet, 

s r.o. , Ústí nad Labem. 

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

č. 9900111301/3/BVB pro pozemek p.č. 445/6 v k.ú. Smolná u Jevíčka s GasNet, s.r.o., Ústí 

nad Labem. Jedná se stavbu plynárenského zařízení /novostavba p. XXXXXXXX/. 

Návrh usnesení: 

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

břemene č. 9900111301/3/BVB“ s GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, 

IČ: 27295567.  

Výsledek hlasování:       Pro:  6   Proti:  0   Zdržel se:  1 (Kobelka)     Návrh byl přijat.    

 

 

9. Pronájem částí pozemků p.č. 548/2 a p.č. 548/3 v k.ú. Bělá u Jevíčka.  

Pan XXXXXXXX, XXXXXXXX, Jevíčko, podal žádost o pronájem částí pozemků p.č. 548/2 

a 548/3 v k.ú. Bělá u Jevíčka. Jedná se o dvě bývalé zahrady (dříve p. XXXXXXXX 

a XXXXXXXX) o celkové výměře 1080 m2, viz. situační zákres. Záměr pronájmu byl vyvěšen 

na úřední desce od 6.5.2021 do 22.5.2021. Nebyla vznesena žádná námitka, připomínka nebo 

nabídka. Cena místně obvyklá je za pronájem podobných pozemků činí 1,- Kč/m2/rok.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje pronájem částí pozemků p.č. 548/2 a p.č. 548/3 

v k.ú. Bělá u Jevíčka o celkové výměře 1080 m2 panu XXXXXXXX, XXXXXXXX, 569 43 Jevíčko, 

za cenu místně obvyklou 1,- Kč/m2/rok.  

Výsledek hlasování:   Pro:  6     Proti:  0   Zdržel:  1 (Továrek)    Návrh byl přijat. 

 

10. Místní úprava provozu na silnici III/36612 a MK z důvodů zvýšení BESIP. 

V rámci opatření pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na křižovatce silnice 

III/36612 a místních komunikací starosta předložil zastupitelstvu návrh projektu místní úpravy 

vodorovného značení vypracovaný dopravní projektantkou Ing. Vraspírovou, schválený Policií 

ČR – Dopravním inspektorátem Svitavy. S vlastníkem komunikace III/36612 bude nutné 

dohodnout způsob financování.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí návrh místní úpravy vodorovného značení 

na křižovatce silnice III/36612 a místních komunikací. 
 

11. Přihláška obce do Sdružení místních samospráv ČR. 

Starosta seznámil přítomné s výhodami členství ve SMS ČR. Sdružení místních samospráv ČR již 

čítá bezmála 2000 zejména menších obcí, pro které zajišťuje poradní a právní servis, pořádá 

vzdělávání pro starosty i zastupitele, např. bezplatné semináře a webináře. SMS ČR hájí zájmy 

svých členů a prosazuje spravedlivější financování obcí a měst (viz kompenzační opatření 

pro obce v rámci Covid 19).  Členský příspěvek obce činí 2.500,- Kč a dále příspěvek 2,- Kč 

na občana. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje přistoupení obce Bělá u Jevíčka do Sdružení 

místních samospráv ČR na základě § 46 a §  84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky. 

 

Výsledek hlasování:   Pro:  6     Proti:  1 (Petr)    Zdržel se:  0    Návrh byl přijat. 

 

 

12. Informace k odpadovému hospodářství v obci Bělá u Jevíčka za rok 2020. 

Nový zákon o odpadech č. 541/2020 sb., ukládá povinnost podat a zveřejnit informace 

k odpadovému hospodářství obce za uplynulý rok. Starosta předložil tuto informaci zpracovanou 

formou informačního letáku zastupitelstvu, ten bude zveřejněna na úřední desce i na stránkách 

obce a distribuován do domácností. 

P. Petr informoval o množství odevzdaných elektrospotřebičů SDH Bělá u Jev. v rámci zpětného 

odběru elektrospotřebičů s využitím projektu Recyklujte s hasiči. 

P. Továrek se zeptal, zda a kolik hasiči za tuto službu zpětného odběru inkasují, pan Petr 

odpověděl.    

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí informaci k odpadovému hospodářství v obci 

Bělá u Jevíčka za rok 2020.   
 
 

13. Žádost o řešení účelové komunikace č. 16 - p.č. 918/7 v k.ú. Bělá u Jevíčka.  

Starosta seznámil zastupitele s žádostí manželů XXXXXXXX o řešení nevyhovujícího stavu 

účelové komunikace č. 16 – p.č. 918/7 v k.ú. Bělá u Jevíčka formou vzájemné spolupráce. Místním 

šetřením bylo zjištěno následující: k současnému nevyhovujícímu stavu účelové komunikace 

došlo díky odkopání části zeminy z obecního pozemku (p.č. 918/7), která byla původně 

zesvahována směrem k nemovitosti čp. 40. Díky odkopání této zeminy dochází v současnosti 

k erozi a borcení zeminy, pádu zabetonovaných plotových sloupků, může dokonce dojít díky 

zatížení komunikace i k utržení krajnice. Díky výškovému rozdílu, odhadem se jedná min. 

o 2 metry, není možné problém vyřešit stavbou opěrné zídky bez projektu a patřičných povolení 

(zídky do výšky 1 m) a tím pádem přistoupit na navrhované řešení p. XXXXXXXX, kdy by obec 

zafinancovala materiál a on by provedl práce. 

Vyjádření zastupitelů: p. Petr – náklady by měl hradit ten, kdo tuto situaci způsobil, tzn. manželé 

XXXXXXXX, p. Továrek – manž. XXXXXXXX si odkopáním chránili pouze svůj majetek, zemina 

jim tlačila na obvodové zdivo, p. Dražil – i tak není možné bez předchozí domluvy provádět 

úpravy na cizím pozemku a způsobit škodu druhé straně, starosta Nárožný – chybou bylo, že 

s tímto problémem tehdy neoslovili obec, celý problém se mohl vyřešit jednodušeji a levněji. Bude 

nutné si problém vyříkat a pozvat manž. XXXXXXXX na schůzi ZO.       

Návrhy řešení: posouzení statikem s návrhem řešení z jeho strany, posunutí komunikace 

na sousední pozemek, jednání s majitelkou p. XXXXXXXX o prodeji…  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí nutnost řešení problému na účelové 

komunikaci č. 16 – p.č. 918/7 v k.ú. Bělá u Jevíčka.  
 

 

14. Dohoda tréninkových dní a časů v motokrosovém areálu s MK Jevíčští orli. 

Starosta předkládá k posouzení a schválení závaznou smlouvu s Motokrosovým klubem Jevíčští 

orli o provozu na motokrosové trati Bělovská rokle. S návrhem smlouvy byli zastupitelé 
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s předstihem seznámeni, navrhované tréninkové časy jsou: každá středa 14-18 hod., lichá sobota 

10-12 a 13-17 hod. 

P. Továrek přednesl protinávrh tréninkových časů: pouze lichá středa 14-17 hod., lichá sobota  

10-16 hod. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje „Smlouvu o tréninkové době v motokrosovém 

areálu Bělovská rokle“ s Motokrosovým klubem Jevíčští orli. 

 

Starosta dal hlasovat o návrhu p. Továrka: 

Výsledek hlasování:   Pro:  1 (Továrek)    Proti:  6    Zdržel se:  0  Návrh nebyl přijat. 

Starosta dal hlasovat o původním návrhu: 

Výsledek hlasování:    Pro: 6    Proti : 1 (Továrek)   Zdržel se:  0   Návrh byl přijat. 
   

15. Směna pozemků areálu Haldy. 

Starosta informoval o jednání s p. XXXXXXXX dne 30.4.2021, kdy v návaznosti na dopis starosty 

15.4.2021 p. XXXXXXXX přednesl další návrh řešení: a to formou pronájmu řešení pozemku 

využívaného hasiči na dobu 7 let, a dále směny ostatních uvažovaných pozemků za obecní les p.č. 

567 v k.ú. Bělá u Jevíčka s doplatkem ze strany p. XXXXXXXX do výše odhadu. Zápis z jednání 

30.4.2021 je přílohou tohoto zápisu. 

Vyjádření zastupitelů: p. Petr – zastupitelstvo má konzistentní názor na prodej pozemků – nic 

neprodávat, p. Ille – pozemek užívaný hasiči není součástí směny, je pouze k pronájmu, tím pádem 

není důvod se zbavovat lesa, starosta - jednání už trvají příliš dlouho, jednotlivé návrhy se často  

výrazně mění, zastupitelstvo by mělo dojít k jednoznačnému konečnému stanovisku a závěru, 

Dražil – navrhuji dojednat návrh řešení - pronájem části pozemku užívaného hasiči a prodej 

pozemku p.č. 876/3 a části pozemku 876/1 (místní komunikace potřebná pro obec z důvodů vedení 

kanalizace), v případě nesouhlasu majitelů jednání ukončit.  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka pověřuje starostu závěrečným jednáním ve věci pronájmu 

a prodeje pozemků areálu Haldy s majiteli p. XXXXXXXX a XXXXXXXX XXXXXXXX.  

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

 

16. Různé 

16.1 Žádost o prominutí nájemného za kadeřnictví – starosta předložil žádost p. XXXXXXXX 

o prominutí nájemného za kadeřnictví za období od 1.1.2021 do 31.5.2021 z důvodů uzavření 

provozovny na základě nařízení vlády v souvislosti s onemocněním Covid 19. Dále uvedl, že se 

jedná o celkovou částku 1.000,- Kč a navrhl její prominutí.  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje prominutí nájemného p. XXXXXXXX po dobu 

trvání uzavření provozovny na základě nařízení vlády z důvodů nemoci Covid 19 od 1.1.2021 

do 31.5.2021 ve výši 1.000,- Kč.  

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

16.2 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – starosta informoval o obdrženém odborném 

stanovisku Agentury k zdravotnímu stavu, stabilitě a provozní bezpečnosti dubu u nemovitosti 

p. Jandlové – zdravotní stav, vitalita, stabilita a provozní bezpečnost dubu byly Agenturou 
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vyhodnoceny jako výborné až dobré. V koruně je možné realizovat mírný symetrizační řez 

pro zachování přirozeného habitusu. Starosta seznámí se stanoviskem Agentury obě strany – 

p. XXXXXXXX a p. XXXXXXXX. 

16.3 Nabídka pozemků k prodeji od P-D Refractories CZ a.s. – starosta informoval, že 

na cenovou nabídku zastupitelstva majitel pozemků nijak nezareagoval a neodpověděl, tím je tato 

záležitost ukončena. 

16.4 Projekt Malý LEADER pro MTJ pro rok 2021 – starosta informoval, že žádosti 

o poskytnutí podpory Malý Leader pro rok 2021 se z rozhodnutí Zastupitelstva PK nebudou 

realizovat. 

16.5 Žádost o dotaci z MMR – Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2020 – Víceúčelové 

sportovní hřiště – starosta informoval, že po několika odkladech byly na stránkách MMR 

zveřejněny výsledky žádostí o dotace. Bohužel naše žádost nebyla podpořena. O dotace byl 

ohromný zájem, z hlediska velikosti alokace byla podpořena pouhá 1/3 projektů. Příští alokace by 

měla dle MMR reflektovat tento převis poptávky. Bude nutné vyhodnotit odůvodnění z MMR, 

které obdržíme v srpnu a žádost upravit a podat znovu.  

16.6 Žádost o dotaci z MMR – Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2020 – Revitalizace 

fasády a výměna střešní krytiny na budově OU – starosta informoval, že při podávání žádosti 

o dotaci paní účetní datovou schránkou došlo s největší pravděpodobností k softwarové chybě, 

kdy nebyla na MMR doručena celá žádost a tím nebyla akceptována. Starosta dohodl s dotační 

kanceláří Tomáš Ruprich nové podání pro letošní výzvu, a to zdarma.  

16.7 Dotace z PRV pře SZIF – Modernizace a rozšíření dětského hřiště v Bělé u Jevíčka – 

starosta informoval, že fyzická realizace rozšíření hřiště by mělo proběhnout na přelomu června 

a července, vzhledem k výrobním kapacitám a dodacím lhůtám nebylo možné vše stihnout tak, 

aby se k 30.6.2021 podala žádost o platbu, proto bylo podána na SZIF žádost o změnu – posunutí 

termínu žádosti o platbu. Modernizace knihovny a kulturního domu Bělá u Jevíčka – se skládá 

ze tří dílčích zakázek a platí to stejné, jako v předešlém případě. Byla podána žádost o změnu – 

posunutí termínu žádosti o platbu.     

16.8 Plán menších investic – starosta informoval o plánovaných investicích do menších oprav: 

• Rekonstrukce schodiště ke kapličce v Maloníně  

• Rekonstrukce opukového schodiště ve vstupním prostoru obecního úřadu 

• Položení zhutněného recyklátu na místě bývalých základů u KD  

• Solární osvětlení pomníku padlým (až dle posouzení cenové nabídky) 

Pan Kobelka požádal o řešení revitalizace hasičské nádrže ve Smolné, pan Dražil o položení 

betonových žlabů podél komunikace vedoucí ze střediska HZS. 

16.9 Dotační program podpora JSDH obcí PK – starosta informoval o záměru podat žádost 

o dotaci na elektrické kalové čerpadlo po konzultaci s velitelem JSDH. 

16.10 Tlaková kanalizace – reference – starosta předložil seznam realizovaných tlakových 

kanalizací v okolí, se starosty těchto obcí hovořil, kanalizace fungují k všeobecné spokojenosti, 

potýkají se s běžnými provozními problémy. V případě zájmu starosta zorganizuje návštěvu 

v některých z těchto obcí.   

16.11 Má vlast cestami proměn – starosta informoval, že přihlásil obec s projektem Společenské 

zařízení Bělá u Jevíčka na putovní výstavu „Má vlast cestami proměn“ a objednal tuto výstavu 

na měsíc srpen v rámci poutě do Bělé u Jevíčka.  
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16.12 Dětský den – předsedkyně „kultury“ p. Vašková informovala, že se v sobotu 26.6.2021 

bude konta dětský den a požádala o spolupráci bělovské i smolenské hasiče – lavičky, udírna, 

obsluha, ukázka hasičské techniky apod.  

16.13 Pouť – starosta informoval, že Výbor pro kulturu a občanské záležitosti schválil na nedělní 

pouťový kulturní program pozvání hudební skupiny ABBA revival. 

16.14 Oprava komunikací – starosta informoval o zahájení oprav místních komunikací v pátek 

11.6.2021 

16.15 Poděkování za nařezání tyčí ke stromkům – starosta poděkoval p. Petrovi za nařezání 

ochranných tyček k podzimní výsadbě stromků. 

 

17. Diskuze 

P. XXXXXXXX se zeptal, kdy bude realizována akce Vodovod – zásobní řad Malonín – starosta 

odpověděl, že se čeká na schválení dotace Zastupitelstvem PK, smlouva o dílo je podepsána.  

P. XXXXXXXX se zajímala, kde bude ve Smolné dětské hřiště, starosta odpověděl a vysvětlil 

podrobnosti.  

 

18. Závěr 

 

Starosta poděkoval zúčastněným za účast, popřál všem pevné zdraví a v 17:40 hod. zasedání 

ukončil. 

 

Zápis vyhotoven dne:  14.6.2021 

Upravil: Petr Nárožný 

 

 

 

Ověřovatelé:   Ing. Ille Ladislav v.r. 

 

 

                        Petr Antonín       v.r. 

 

 

                                                   

 

Starosta:           Nárožný Petr      v.r. 

 

 

 
 


