Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7
569 43 Jevíčko
Zápis
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka,
konaného dne 9. 8. 2017, od 16:30 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka.
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
18.7.2017 do 9.8. 2017. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Starosta konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7
členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o
obcích). Omluven ing. Tomáš Nárožný.
Poté určil ověřovatele zápisu Ladislavu Porketovou a Annu Smrekovou. Zápis
sepíše Sylva Továrková.
Starosta se zeptal, zda ověřovatelé předchozího zápisu mají k tomuto zápisu
připomínky – bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje zápis z minulého zasedání:
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0.
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 starosta požádal o stáhnutí z programu bod č. 3. Smlouva na akci
„Společenské zařízení obce Bělá u Jevíčka“ a o rozšíření programu o následující body:
4. Smlouva o poskytnutí mimoř. členského příspěvku Regionu MTJ
5. Návrh změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací PK
6. Cenové nabídky na „Snížení stropu a nové osvětlení v prodejně“
7. Pronájem pozemků v k. ú. Smolná u Jevíčka
8. Stanovení ceny za výlep plakátů pro politické strany a hnutí.
9. Dohoda o převodu práv a povinností.
1) Zahájení a volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Smlouva na akci „Rekonstrukce oplocení před budovou OÚ“
3) Smlouva na akci „Společenské zařízení obce Bělá u Jevíčka“
10) Různé.
11) Diskuze a závěr.
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 Ladislavu Porketovou a Annu Smrekovou,
zapisovatelkou Sylvu Továrkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka určuje ověřovatele zápisu Ladislavu Porketovou
a Annu Smrekovou, zapisovatelkou Sylvu Továrkovou.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0.
2. Smlouva na akci „Rekonstrukce oplocení před budovou OÚ“
Dne 14. 7. 2017 byla ve výběrovém řízení na tuto akci vybrána firma Molat, spol.
s r.o. Velké Opatovice s nabídkovou cenou 595 000,- Kč bez DPH. S vítěznou firmou
bude podepsána Smlouva o dílo, zahájení prací 8/2017 .
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Molat, spol.
s r.o. Velké Opatovice na akci „Úprava veřejného prostranství před budovou OÚrekonstrukce oplocení“ a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0.
3. Smlouva na akci „Společenské zařízení obce Bělá u Jevíčka“
Bod stažen z programu jednání z důvodu nutnosti doplnění potřebných originálních či
ověřených podkladů ze strany vítězné firmy WRAGET SB, s.r.o., Praha 9, nutných
pro podpis Smlouvy o dílo.
4. Smlouva o poskytnutí mimořádného členského příspěvku Regionu MTJ.
Obci byla schválena dotace z Regionu MTJ na opravu místních komunikací v obci
Smolná – po přívalových deštích a záplavové vlně a v Bělé. Celková výše dotace činí
46 500,- Kč, celkové náklady na opravu místních komunikací činily 82 764,- Kč.
Rozdíl 36 264,- Kč bude zaslán jako mimořádný členský příspěvek Regionu
na doplacení faktur za opravu. OZ pověřuje starostu podepsáním Smlouvy
o poskytnutí tohoto příspěvku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Smlouvu o poskytnutí mimořádného
členského příspěvku Regionu MTJ ve výši 36 264,- Kč a pověřuje starostu podpisem
této Smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0.
5. Návrh změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací PK
Firmou RECPROJEKT s.r.o., Pardubice byl zpracován „Návrh změny PRVKPK“,
který je nutné zaslat na odbor ŽP Pardubického kraje ke schválení Krajským
zastupitelstvem. OZ bylo s tímto dokumentem podrobně seznámeno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Návrh změny schváleného plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje a pověřuje starostu podpisem
tohoto návrhu.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0.
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6. Cenové nabídky na „Snížení stropu a nové osvětlení v prodejně“
Starosta předložil cenovou nabídku firmy Jiří Suchý, Smolná na zhotovení podhledů
vč. světel a el. rozvodů v prodejně v celkové výši 49 480,- Kč a cenovou nabídku
firmy Molat, spol. s r.o. Velké Opatovice v celkové výši 64 360,- Kč. OZ posoudilo
obě cenové nabídky a jako nejvhodnější vybralo firmu Jiří Suchý, Smolná.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje cenovou nabídku firmy J. Suchý,
Smolná na zhotovení podhledů vč. světel a el. rozvodů ve výši 49 480,- Kč v prodejně
v Bělé u Jevíčka.
Hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0.
7. Pronájem pozemků v k. ú. Smolná u Jevíčka
Dne 20. 7. 2017 podala žádost p. XXXXXXXX, XXXXXXXX o pronájem části
pozemku p. č. 29/3 o výměře 40 m2 a části pozemku p. č. 25/3 o výměře 8 m 2 – oba
v k. ú.Smolná u Jevíčka. Starosta navrhuje vyvěšení záměru na pronájem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje vyvěšení záměru na pronájem části
pozemku p. č. 29/3 o výměře 40 m 2 a části pozemku p. č. 25/3 o výměře 8 m 2 oba v k.
ú. Smolná u Jevíčka.
Hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0.
8. Stanovení ceny za výlep plakátů pro politické strany a hnutí.
OV KSČM Svitavy požádala o možnost vylepení volebních materiálů v naší obci.
Dle stanoviska Úřadu pro dohled nad hospodařením polit. stran a hnutí není možné
bezúplatné povolení stranám a hnutím pro umožnění výlepu volebních materiálů
na výlepových plochách obcí.
Zastupitelstvo navrhuje částku 200,- Kč za výlep předvolebních plakátů politickým
stranám a hnutím za 1 výlepovou plochu. Po obdržení žádosti o vylepení volebních
materiálů bude stranám či hnutím vystavena faktura se splatností 10 dnů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje částku 200,- Kč za výlep předvolebních
plakátů politickým stranám a hnutím za 1 výlepovou plochu.
Hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0.
9. Dohoda o převodu práv a povinností.
Starosta předložil zastupitelstvu Dohodu o převodu práv a povinnosti ze Smlouvy
o poskytování servisních služeb s firmou Geomorava s.r.o. Prostějov – dříve Cleerio
s.r.o. Praha - s účinností od 1. 6. 2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí Dohodu o převodu práv
a povinnosti ze Smlouvy o poskytování servisních služeb s firmou Geomorava s.r.o.
Prostějov.
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10. Různé.
-

OZ bylo seznámeno s dopisem p. XXXXXXXX, XXXXXXXX, který upozorňuje
na automobily, které jezdí nepřiměřenou rychlostí do části Horní konec a žádá
o osazení původních zpomalovacích retardérů v této lokalitě.
OZ rozhodlo o vypsání ankety, která bude doručena všem občanům a popř.
chalupářům, kteří na této a přilehlé trase bydlí a komunikaci využívají. Panu
XXXXXXXX bylo odpovězeno dopisem 25. 7. 2017.
Názor občanů v anketě bude brán jako vodítko pro další řešení situace.

-

starosta – sběr nebezpečného odpadu proběhne v obci Bělá a Smolná dne
4. 9. 2017 – podrobnější info bude hlášeno místním rozhlasem.
Firma SUEZ CZ přistaví velkoobjemové kontejnery do obou částí obce
od 8. - 12. 9. 2017 na obvyklá místa.
Při této příležitosti starosta připomněl občanům dodržování třídění různých
komodit odpadů do příslušných kontejnerů.

-

starosta přečetl žádost manželů XXXXXXXX, se kterou se obrací na OZ
ke sjednání nápravy nebo řešení situace ve věci přerostlé zeleně podél komunikace
II. třídy před pozemkem společnosti Renata a XXXXXXXX v Bělé. Dalším
problémem je zapáchající ČOV umístěná v blízkosti obytných domů čp. 95,53
a 117.
Žádost bude postoupená na odbor ŽP v Mor. Třebové, SÚS a DI Policie ČR.

11.
Diskuze a závěr.
- p. XXXXXXXX – kdy bude zahájen prodej v místní prodejně potravin. Starosta
napsal vysvětlující dopis pro veřejnost a sdělil, že na znovuotevření prodejny se
intenzivně pracuje.
- p. XXXXXXXX – co se bude dělat se špatným pokrytím mobilním signálem
v obci, které se v poslední době ještě zhoršilo. Starosta hovořil o předchozích
jednáních s operátory i Krajským úřadem v Pardubicích, kdy podle vyjádření
operátorů je pokrytí dostačující a nové investice neplánují. Tento problém se
netýká pouze naší obce, nespokojenost občanů je v mnoha lokalitách Pardubického
kraje.
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 17,10 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne: 15. 8. 2017 Zapisovatelka: Továrková Sylva

Ověřovatelé:

Ladislava Porketová…………………
Anna Smreková……………………..

Starosta:

Petr Nárožný.....................................
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