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Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7  

569 43 Bělá u Jevíčka 
 

Zápis 
z 22. zasedání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, 

konaného dne 14.7.2021 od 16:30 hodin v zasedací místnosti OÚ v Bělé 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 7.7.2021 

do 14.7.2021. 

Starosta konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 

7 členů zastupitelstva – chybí p. Továrek) a zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 

3 zákona o obcích). 

Starosta se zeptal, zda ověřovatelé předchozího zápisu p. Ille a p. Petr 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. 21 ze zasedání ZO dne 

9.6.2021. 

 

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 

program o následující dva body:  

- Rozpočtová opatření č. 4/21 a č. 5/21. 

- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti 

inženýrské sítě č. 1026C21/19 se Státním pozemkovým úřadem. 

 

 

Návrh programu: 

1. Schválení programu. 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele. 

3. Rozpočtová opatření č. 4/21 a č. 5/21. 

4. Plán práce ZO na 2. pololetí 2021. 

5. Veřejná zakázka – Dětské hřiště ve Smolné. 

6. Finanční dar na pomoc oblasti jižní Moravy postižené tornádem.  

7. Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Povodím 

Moravy, s.p.  
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8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-2022739/VB/2 

s ČEZ Distribuce a.s.  

9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti 

inženýrské sítě č. 1026C21/19 se Státním pozemkovým úřadem. 

10. Zápis do kroniky za rok 2020. 

11. Dotace z rozpočtu Pardubického kraje. 

12. Různé. 

13. Diskuze. 

14. 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 22. zasedání Zastupitelstva obce Bělá 

u Jevíčka. 

 

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

 

 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele. 

Starosta jmenoval ověřovatele zápisu p. Markétu Vaškovou a p. Ivo Kobelku a zapisovatelkou 

p. Pavlínu Nárožnou. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.  

 

 Návrh usnesení: 

     Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka určuje ověřovatele zápisu Markétu Vaškovou a Ivo Kobelku, 

zapisovatelkou Pavlínu Nárožnou. 

 

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

 

 

3. Rozpočtové opatření č. 4/21 a 5/21. 

Předseda FV Zdeněk Dražil seznámil přítomné s rozpočtovými opatřeními č. 4/21 a č. 5/21, které 

projednal finanční výbor a doporučil ZO ke schválení. RO č. 4/21 jedná se o jednu položku – 

dotace od kraje DSP – ČOV a splašková kanalizace a RO č. 5/21 také jedna položka – dotace 

od PK na realizaci vodovodního řadu Malonín. 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. 4/21 a č. 5/21. 

 

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

 

 

4. Plán práce ZO na 2. pololetí 2021. 

  

Místostarosta přečetl Plán práce ZO na 2. pololetí roku 2021, který je přílohou tohoto zápisu. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky či doplnění.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Plán práce Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka 

na 2. pololetí roku 2021. 
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Výsledek hlasování:   Pro:  6     Proti:  0   Zdržel se:  0    Návrh byl přijat. 

 

5. Veřejná zakázka – Dětské hřiště ve Smolné. 

  

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie – Dětské hřiště ve Smolné – starosta oslovil 

s žádostí o zaslání cenové nabídky na dodávku a montáž dětského hřiště čtyři dodavatele. 

Ve stanoveném termínu byly doručeny nabídky od tří firem: 

• Bonita Group Service s.r.o., Drásov                             201.864,30 Kč vč. DPH 

• NAVI SPORT CZ s.r.o., Oldřichovice 738                  225.805,-    Kč vč. DPH 

• MONOTREND s.r.o., Jamné 34, 666 01 Tišnov          199.144,83 Kč vč. DPH 

• ALESTRAs.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim           nabídku nedodala   

Starosta navrhuje jako cenově nejvýhodnější nabídku od fy MONOTREND s.r.o., Jamné 34 

a předkládá ZO ke schválení Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky a Smlouvu o dílo s touto 

firmou. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje v rámci veřejné zakázky „Dětské hřiště ve Smolné 

– Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky“ s nabídkou od fy MONOTREND s.r.o., Jamné 

34, 666 01 Tišnov, IČ: 29320313, v ceně 199.144,83 Kč vč. DPH a „Smlouvu o dílo“ s touto 

firmou.   

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

 

 

6. Finanční dar na pomoc oblasti jižní Moravy postižené tornádem.  

Starosta předložil ZO návrh na poskytnutí finančního daru obcím jižní Moravy postižené ničivým 

tornádem s účelem použití odstranění následků ničivého přírodního živlu. Zastupitel p. Dražil 

navrhnul částku v celkové výši 40.000,- Kč s rozdělením mezi obce Hrušky, Mikulčice, Lužice 

a městys Moravská Nová Ves po 10.000,- Kč.  Dle informace p. starosty má původně uvažovaná 

obec Týnec již náklady na škody pokryty.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč 

na odstranění následků živelné pohromy obci Hrušky, U zbrojnice 100, 691 56 Hrušky, 

IČO: 00283185, číslo transparentního účtu: 123-4548350207/0100. 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč 

na odstranění následků živelné pohromy obci Mikulčice, Mikulčice 245, 696 19 Mikulčice, 

IČO: 00285102, číslo transparentního účtu: 299222440/0300. 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč 

na odstranění následků živelné pohromy obci Lužice, Česká 1, 696 18 Lužice, IČO: 44164343, 

číslo transparentního účtu: 123-3116370277/0100. 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč 

na odstranění následků živelné pohromy městysi Moravská Nová Ves, Nám. Republiky 107, 691 

55 Moravská Nová Ves, IČO: 00283363, číslo transparentního účtu: 6013203349/0800. 

 

Výsledek hlasování:   Pro:  6    Proti:  0   Zdržel se:   0    Návrh byl přijat. 
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7. Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Povodím Moravy, 

s.p.  

Starosta předložil ke schválení Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti č. 1679/2021 – SML s Povodím Moravy, s.p. v rámci akce Bělá u Jevíčka – ČOV 

a splašková kanalizace. Účelem nájmu je provedení stavby splaškové kanalizace, po dokončení 

stavby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje „Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě 

o zřízení služebnosti č. 1679/2021 – SML“ s Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 

602 00 Brno, IČ: 70890013. 

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

 

 

8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-2022739/VB/2 s ČEZ 

Distribuce a.s.  

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

o umístění stavby č. IV-12-2022739/VB/2 s ČEZ Distribuce, a.s., 405 02 Děčín. Jedná se 

o kabelové zemní vedení nízkého napětí na dotčených parcelách 918/1, 164/6, 164/2 a 168/2 v k.ú. 

Bělá u Jevíčka v majetku obce pro pozemek p.č. 168/5 v k.ú. Bělá u Jevíčka (XXXXXXXX).  

Návrh usnesení: 

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

břemene a dohodu o umístění stavby číslo IV-12-2022739/VB/2, název Bělá u Jevíčka p.č. 168/5, 

SS200, knn“ s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. 

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

 

 

9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti inženýrské 

sítě č. 1026C21/19 se Státním pozemkovým úřadem.  

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

pozemkové služebnosti inženýrské sítě č. 1026C21/19 se Státním pozemkovým úřadem v rámci 

akce Bělá u Jevíčka – ČOV a splašková kanalizace.  

Návrh usnesení: 

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

břemene pozemkové služebnosti inženýrské sítě č. 1026C21/19“ se Státním pozemkovým 

úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Žižkov, IČO: 01312774.  

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

 

 

10. Zápis do kroniky za rok 2020.  

Zastupitelé se s předstihem seznámili s podklady pro zápis událostí do kroniky obce Bělá u Jevíčka 

za rok 2020. Navrhli drobné úpravy a opravy. Zápis do kroniky může být proveden. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje zápis událostí do kroniky obce Bělá u Jevíčka 

za rok 2020. 

Výsledek hlasování:    Pro  6   Proti  0  Zdržel se 0          Návrh byl přijat. 
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11. Dotace z rozpočtu Pardubického kraje. 

Starosta podal informaci o dotacích z PK: 

- Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství – projektová dokumentace kanalizace 

a ČOV – Bělá u Jevíčka ČOV a splašková kanalizace – DSP – poskytnutá dotace ve výši 

250.000,- Kč 

- Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství – realizace vodovodů – Vodovod Bělá 

u Jevíčka – zásobní řad Malonín – poskytnutá dotace 355.000,- Kč 

- Program podpory kultury a památkové péče v PK – Bělá u Jevíčka, litinový kříž s kamenným 

fundamentem v Maloníně – žádosti nebylo vyhověno z důvodů nedostatku finančních 

prostředků a převisu žádostí (celkem 183). Doporučení – podat žádost v dalším roce. 
 

12. Různé  

12.1 Starosta informoval o žádosti p. XXXXXXXX o pronájem části pozemku p.č. 208 v k.ú. 

Smolná u Jevíčka – byl vyvěšen záměr pronájmu. 

12.2 Starosta informoval zastupitele o vyhotovení hlavních mostních prohlídek mostů MK-1,  

MK-2 a MK-3 od znalce Bc. Radka Soukupa, na jejíchž základě bude nutné provést nejnutnější 

opatření a odstranění závad u mostů MK-2 a MK-3, a dále o nevyhovujícím stavu mostu MK-1 

a o variantách řešení tohoto stavu. K tomuto problému proběhne další jednání 19.7.2021 

s projektantem Ing. Ondřejem Bartošem. 

12.3 Starosta informoval o dopise z PK ve věci pokrytí obce mobilním signálem, vyvolaného 

při návštěvě hejtmana PK v obci. Odpověď je od manažera O2 Ing. Petra Stříteského Možnost 

řešení dle O2 je buď dokrytí zvolených budov nebo výstavba nové základnové stanice BTS. 

Investice v řádu nízkých jednotek milionů by však musel uhradit zákazník, což je pro obec 

nemyslitelné řešení.  

Starosta dále uvedl, že stát v tomto směru selhal při prodeji licencí a kmitočtů, kdy měl 

po operátorech požadovat pokrytí nejen velkých aglomerací, ale i podobných lokalit, jako je ta 

naše. Největší problémy jsou při živelných událostech, kdy i na několik hodin dojde k výpadku 

elektřiny a tím pádem bez internetu a volání přes Wi-fi zůstáváme bez spojení s okolním světem. 

Nelze provádět úkony krizového řízení, nelze si ani zavolat pomoc či záchrannou službu. Tím jsou 

ohroženy životy obyvatel naší obce a není možné se s tím smířit. Vše se přece nedá měřit 

rentabilitou, návratností a ziskem.   
 

13. Diskuze. 

Pan XXXXXXXX upozornil na problém psích exkrementů, které jejich majitelé neuklízí s tím, že 

bychom měli mít na tuto problematiku vyhlášku. Pan Petr odpověděl, že vyhláška nic neřeší, když 

nemáme možnosti, jak na dodržování vyhlášky dbát /obecní policie/. Starosta – je to vše o lidech, 

obec zajistí větší osvětu na toto téma, popř. pořídí stojany s igelitovými sáčky na psí exkrementy 

na exponovaných místech. 

Pan XXXXXXXX – kdy se poseče tráva Na hrázi? Starosta odpověděl, že celá obec byla jednou 

posečena a teď probíhá druhé sečení dle významu komunikací a že i tato účelová komunikace 

přijde na řadu. 

Pan XXXXXXXX  – na hřišti jsou hrací prvky jen pro malé děti, proč obec nepořídí pingpongový 

stůl pro vyžití větších dětí, jak to je u nich v Brně. Starosta odpověděl, že právě v současnosti se 

dětské hřiště rozšiřuje o dva herní prvky pro větší děti – lezecké centrum a lanová pyramida. 

Betonový pingpongový stůl je možné pořídit, pokud bude zájem ze strany mládeže, až se 

v uvedeném prostoru uvolní místo, na kterém je v současnosti uloženo obecní řezivo.   
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14. Závěr. 

 

Starosta poděkoval zúčastněným za účast a v 17:10 hod zasedání ukončil. 

 

Zápis vyhotoven dne: 21.7.2021 

Upravil: Petr Nárožný 

 

 

 

 

Ověřovatelé:    Markéta Vašková v.r. 

 

 

                         Ivo Kobelka v.r. 

 

   

 

                

Starosta:           Nárožný Petr v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


