
Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 

569 43 Jevíčko 
 

Zápis 

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, 

konaného dne 30. 8. 2017, od 16:30 hodin v hasičské zbrojnici ve Smolné. 

 

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 

22. 8. 2017 do 30. 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 Antonína Petra a Ing. Ladislava Illeho. 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: 

 

1) Zahájení a volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2) Smlouva o dílo „Společenské zařízení obce“ 

3) Technický dozor investora na akci „Společenské zařízení obce“ 

4) Rozpočtové opatření č. 4/17 a 5/4/17. 

5) Plán inventarizace majetku obce za rok 2017. 

6) Smlouva s P-D Refractories na akci „Plynofikace areálu Březina“. 

7) Stavební práce na budově prodejny v Bělé u Jevíčka. 

8) Vyhodnocení ankety „zpomalovací retardéry“. 

9)  Různé. 

10) Diskuze a závěr.  

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 rozšíření programu o následující bod: 

9) Dohoda o poskytnutí dotace z PRV a 10) Pronájem pozemku v k. ú. Smolná u 

Jevíčka. 

 

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 Antonína Petra a Ing. Ladislava Illeho, 

zapisovatelkou Sylvu Továrkovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
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Návrh usnesení: 

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

Ladislava Illeho,  zapisovatelkou Sylvu Továrkovou. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0  Zdržel se 0. 

 

2. Smlouva o dílo „Společenské zařízení obce Bělá u Jevíčka“ 

 

Ve výběrovém řízení na realizaci díla byla vybrána firma WRAGET SB, s. r.o., Praha 

9,  z jejíž strany  byly dodány všechny požadované dokumenty, včetně smlouvy o dílo. 

Členové OZ byli se Smlouvou o dílo podrobně seznámeni.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Smlouvu o dílo s firmou WRAGET SB,  

s r.o. na akci „Společenské zařízení obce Bělá u Jevíčka“ a pověřuje starostu 

podpisem Smlouvy o dílo. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

3. Technický dozor investora na akci „Společenské zařízení obce Bělá u Jevíčka“ 

 

Starosta oslovil tři autorizované techniky pro TDI, byly podány následující cenové 

nabídky: Lub. Řezníček, Vranová -  114 000,- Kč není plátce DPH, ing. Jan Šobáň, 

Jaroměřice 135 000,- Kč není plátce DPH a Ivan Kopřiva., Lhota Rapotina 64 000,- 

Kč bez DPH, je plátce DPH. Byla vybrána CN p.Ivana Kopřivy a bude podepsána 

příkazní smlouva.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje CN p. Ivana Kopřivy, Lhota Rapotina 

na technický dozor investora akce „Společenské zařízení obce Bělá u Jevíčka“  a 

pověřuje starostu podpisem Příkazní smlouvy. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti  0  Zdržel se 0. 

  

 

4. Rozpočtové opatření č. 4/17 a 5/4/17. 

 

Předsedkyně FV p. Smreková přečetla RO č. 4/17 a 5/4/17. Finanční výbor na své 

schůzi 29. 8. 2017 doporučil rozpočtové opatření ke schválení OZ. Opatření je 

přílohou tohoto zápisu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka RO č. 4/17 a 5/4/17. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

5. Plán inventarizace majetku obce za rok 2017. 

 

Starost seznámil přítomné s plánem inventarizace majetku obce za rok 2017 a 

jmenoval členy hlavní a dílčích inventarizačních komisí pro jednotlivá zařízení. Toto 

je přílohou zápisu.  
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Informativní schůzka k inventarizaci proběhne 13. 12. 2017 v 16,00 hod. v kanceláři 

OÚ a zajistí ji členové hlavní inventarizační komise. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí plán inventarizace majetku obce 

Bělá u Jevíčka za rok 2017 vč. složení inventarizačních komisí. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

6. Smlouva s P-D Refractories CZ na akci „Plynofikace areálu Březina“ 

 

Starosta informoval zastupitele o žádosti fy P-D Refractories CZ o stanovisko a 

vyjádření OZ k akci „Plynofikace areálu Březina“. OZ nemá námitek k realizaci 

stavby, OZ hlasovalo o výši požadované částky za cenu věcného břemene 1 bm 

nového plynovodu.  

- návrh P-D Refractories CZ : 50,- Kč/bm  Pro 0 Proti 6 Zdržel se 0 

- návrh Ing. Ille                     : 100,- Kč/bm  Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Smlouvu o umístěním stavby 

„Plynofikace areálu Březina“ a pověřuje starostu jejím podpisem a schvaluje 

požadovanou částku 100,- Kč/bm za zřízení věcného břemene pro stavbu 

„Plynofikace areálu Březina“ na pozemcích ve vlastnictví obce Bělá u Jevíčka. 

 

Hlasování:   Pro 6  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

7. Stavební práce na budově prodejny v Bělé u Jevíčka. 

 

Starosta seznámil přítomné o postupu stavebních prací na rekonstrukci budovy 

prodejny v Bělé. Bude zahájena realizace plynofikace a ústředního vytápění objektu. 

Starosta oslovil tři firmy, CN na plynofikaci objektu dodala fa Josef  Bidmon, Jevíčko 

ve výši 164 630,- Kč vč. DPH a fa Lubor Vybral, Velké Opatovice – 151 984,- Kč vč. 

DPH.  OZ vybralo  CN fy Lubor Vybral, Velké Opatovice. 

Dále je nutné provést následující drobné stavební odborné práce: vybourání výloh a 

vstupních dveří, zazdění nových oken a vstupních dveří, předělení skladu zděnou 

příčkou, oprava elektroinstalace, vybroušení a nátěr podlahy.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje CN fy Lubor Vybral, Velké Opatovice 

na akci „Plynofikace prodejny Bělá u Jevíčka“ a pověřuje starostu podpisem 

smlouvy o dílo a zároveň pověřuje starostu výběrem firmy pro ostatní drobné 

stavební a odborné práce. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti  0  Zdržel se 0.  

 

8. Vyhodnocení ankety „zpomalovací retardéry“. 

 

Ze 102 anketních lístků, které byly rozdány občanům bydlícím podél komunikace 

Horní konec a Dvůr bylo odevzdáno 80 vyplněných lístků, kdy 66% občanů 

nesouhlasí s umístěním zpomalovacích retardérů a 34% souhlasí s umístění retardérů. 

Vyhodnocení ankety včetně všech grafů je přílohou tohoto zápisu. 

OZ nesouhlasí s umístěním retardérů /retardér u čp. 40 bude odstraněn/.  

p. Petr navrhuje zřízení zóny 30 km/h na místní komunikaci od hostince Amerika 

směrem k Hornímu konci.  

Bude podána žádost na DI Svitavy na zřízení zóny 30 km/h - zajistí starosta. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka neschvaluje umístění zpomalovacích retardérů 

v obci Bělá u Jevíčka – lokalita Horní konec a pověřuje starostu jednáním s DI 

Svitavy o zřízení zóny 30 km/h v lokalitě Horní konec. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 0  Proti 6  Zdržel se 0 

 

9. Dohoda o poskytnutí dotace z PRV 

Starosta informoval OZ o podepsání Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje 

venkova ČR od SZIF na pořízení lesní techniky – traktor pro obec Bělá u Jevíčka.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí Dohodu o poskytnutí dotace 

z Programu rozvoje venkova ČR na pořízení traktoru pro obec Bělá u Jevíčka. 

 

10. Pronájem pozemků v k. ú. Smolná u Jevíčka 
 

Dne 19. 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 m2 – oba 

v k. ú. Smolná u Jevíčka. Záměr pronájmu byl vyvěšen od 11.8. do 30.8.2017, jiný 

zájemce se nepřihlásil. 

 

Návrh usnesení: 

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

výměře 40 m2 a části pozemku p. č. 25/3 o výměře 8 m2 oba v k. ú. Smolná u Jevíčka 

za cenu 1,- Kč/m2 ročně. 

 

Hlasování:   Pro 6  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

11. Různé. 

 

- starosta informoval, vzhledem k neustálým stížnostem ze strany občanů na kvalitu 

pokrytí mobilním signálem, o nové možnosti telefonování díky služby VoWifi, 

kterou poskytuje T-Mobil /pouze u vybraných modelů mobilních telefonů 

Samsung a Aple/ a Vodafone díky aplikaci Vodafone VoWifi na všech mob. 

telefonech s Androidem 

- starosta – akce „Úprava veř. prostranství před budovou OÚ – rekonstrukce 

oplocení“ je nutné rozebrání křížku vzhledem k absenci základů - provede odborná 

firma v ceně 16 000,- Kč. Zajistí firma MOLAT s.r.o., Velké Opatovice. 

 

12. Diskuze a závěr. 

 
p. XXXXXXXX, XXXXXXXX – upozornil na špatné a sprosté chování 

spoluobčanů k seniorům, konkrétně k jeho osobě a k osobě jeho manželky ze strany 

rodiny XXXXXXXX. Starosta se pokusí formou domluvy dosáhnout nápravy. 

 

p. XXXXXXXX, XXXXXXXX – poděkoval za zhotovené zábradlí na mostku 

v Maloníně. 

 

p. XXXXXXXX, XXXXXXXX – měla dotaz na celkovou výši akce „Společenské 

zařízení obce“ a zda bude někde zveřejněna projektová dokumentace této akce. 

Starosta odpověděl, že akce byla vysoutěžena ve výši cca 7,5 mil. bez DPH a na 

stránkách obce bude projektová dokumentace zveřejněna.  
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Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 17,55 hodin. 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 6. 9. 2017  Zapisovatelka: Továrková  Sylva 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:            Antonín Petr……………………………. 

 

         Ing. Ladislav Ille………………………... 

 

 

 

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