OBEC BĚLÁ U JEVÍČKA
Bělá u Jevíčka 7, 569 43 Bělá u Jevíčka
__________________________________________________________________________________________________

Zápis
z 24. zasedání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka,
konaného dne 27.10.2021 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 20.10.2021
do 27.10.2021.
Starosta konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva, (z celkového počtu
7 členů zastupitelstva), pan Kobelka je omluven, 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. Oba bez připomínek.
Starosta dal hlasovat o schválení zápisu z minulého zasedání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje zápis a usnesení č. 23 ze zasedání ZO dne
8.9.2021.
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.
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Schválení programu.
Určení ověřovatelů a zapisovatele.
Rozpočtové opatření č. 7/21.
Střednědobý výhled rozpočtu obce na léta 2022-26.
OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Směrnice o finanční kontrole.
Smlouva o poskytnutí dotace ev. č. smlouvy OŽPZ/21/73881 – vodovod Malonín.
Smlouva o poskytnutí dotace ev. č. smlouvy OŽPZ/21/73803 – kanalizace DSP.
Smlouva o poskytnutí dotace ev. č. smlouvy OKŘ/21/74885 – JSDH.
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10. Žádost o dotaci z POV PK pro rok 2022.
11. Žádosti o dotaci z MMR – 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova.
12. Pronájem částí pozemku p.č. 208 v k.ú. Smolná u Jevíčka.
13. Přísedící Okresního soudu ve Svitavách.
14. Různé.
15. Diskuze.
16. Závěr.
Starosta se zeptal na případné 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 24. 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. 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: 6

Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

3. Rozpočtové opatření č. 7/21.
Předseda FV Zdeněk Dražil seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 7/21, které projednal
finanční výbor a doporučil ZO ke schválení. Ze strany zastupitelů nebylo žádných doplňujících
dotazů. Uvedené rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje rozpočtové opatření č. 7/21.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

4. Střednědobý výhled rozpočtu obce na léta 2022-26.
Starosta seznámil přítomné s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2022-26, který byl
zveřejněn na úřední desce dne 25.10.2021 a bude zařazen ke schválení do programu příštího
zasedání ZO. V návaznosti na zápis ze zasedání ZO dne 16.12.,2020 a dotaz p. Petra ohledně
nutnosti zpracování SVR externí firmou starosta sdělil následující: Firma AQE advisors, a.s.,
Brno, zpracovává pro obec kromě SVR i ZÚO, cena za tyto služby je dlouhodobě neměnná a dle
sdělení dodavatele nejnižší možná, a to právě díky dlouhodobé spolupráci. Takto zpracovaný SVR
je nezávislé hodnocení třetí osobou na hospodaření obce a jeho další vývoj a do budoucna může
mít velký vliv s ohledem na žádost o poskytnutí úvěru na větší investiční akce. Pan Petr
poznamenal, že predikce příjmů byly v poslední době velmi nepřesné.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce
na léta 2022-26.
O návrhu se nehlasovalo.
5. OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Starosta seznámil přítomné s návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství v návaznosti na nový zákon o odpadech č. 541/2000
Sb., podle kterého může být poplatek na občana stanoven až do 1200,- Kč. Dále starosta uvedl:
v naší obci je výše poplatku 492 Kč neměnná již od roku 2015, to se podařilo jen díky zavedení
nového systému třídění odpadů do barevných popelnic, domácím kompostérům
a velkoobjemovým kontejnerům na BRKO. Náklady však neustále rostou, zvyšují se ceny
za dopravu, nově se platí poplatek kompostárně, za sběr jedlých olejů apod. Obec na každého
občana doplácí, v loňském roce to bylo cca 160 Kč, pokud dojde k dalšímu zvýšení této částky,
bude zastupitelstvo nuceno přistoupit ke zvýšení poplatku. V rámci nové nyní schvalované OZV
navrhuji výši poplatku 500,- Kč, což je pouze kosmetická úprava pro lepší zapamatování
pro občany. Dále starosta připomněl novou možnost placení nejen tohoto poplatku kartou přes
terminál v kanceláři OÚ.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství“.
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

6. Směrnice o finanční kontrole.
Starosta seznámil přítomné s návrhem Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční
kontrole ve veřejné správě. Tuto směrnici bylo nutné aktualizovat, aby splňovala současné
požadavky na kontrolu a nové podpisové vzory.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje „Směrnici o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb.
o finanční kontrole ve veřejné správě“.
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

7. Smlouva o poskytnutí dotace ev. č. smlouvy OŽPZ/21/73881 – vodovod Malonín.
Starosta předložil ke schválení Smlouvu o poskytnutí investiční dotace ev. č. OŽPZ/21/73881
s Pardubickým krajem na akci Vodovod Bělá u Jevíčka – zásobní řad Malonín, ve výši
355.000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje „Smlouvu o poskytnutí dotace, evidenční číslo
smlouvy OŽPZ/21/73881“ s Pardubickým krajem na akci „Vodovod Bělá u Jevíčka – zásobní
řad Malonín“, ve výši 355.000,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.
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8. Smlouva o poskytnutí dotace ev. č. smlouvy OŽPZ/21/73803 – kanalizace DSP.
Starosta předložil ke schválení Smlouvu o poskytnutí investiční dotace ev. č. OŽPZ/21/73803
s Pardubickým krajem na akci Bělá u Jevíčka ČOV a splašková kanalizace – pořízení dokumentace
pro stavební povolení, ve výši 250.000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje „Smlouvu o poskytnutí dotace, evidenční číslo
smlouvy OŽPZ/21/73803 s Pardubickým krajem na akci „Bělá u Jevíčka ČOV a splašková
kanalizace“ – dokumentace pro stavební povolení, ve výši 250.000,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

9. Smlouva o poskytnutí dotace ev. č. smlouvy OKŘ/21/74885 – JSDH.
Starosta informoval, že po dohodě s velitelem JSDH podal žádost o dotaci a nyní předložil
ke schválení Smlouvu o dotace na požární techniku a věcné prostředky ochrany jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce na rok 2021 ev. č. OKŘ/21/74885 na pořízení kalového čerpadla
a příslušenství ve výši 15.000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje „Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace
na požární techniku a věcné prostředky ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
na rok 2021, evidenční číslo smlouvy OKŘ/21/74885, ve výši 15.000,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

10. Žádost o dotaci z POV PK pro rok 2022.
Starosta seznámil přítomné s podmínkami a termíny pro podávání žádostí na dotace z Programu
obnovy venkova pro rok 2022, konkrétně o dotačním titulu 1 – Obnova, údržba a pořízení obecního
majetku v užívání obce a dotační titul 2 – Prodejny. V případě dotačního titulu 1 je možné žádat
o dotaci na realizaci projektů na pozemcích v majetku obce, takže není možné žádat na zřízení
sběrného místa na pozemku, který má obec pouze pronajatý, proto se zastupitelé shodli na podání
žádosti o dotaci na realizaci klimatizace v kulturním domě. O dotaci na prodejnu v dotačním titulu
2 starosta podá žádost v lednu, jako již každoročně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy
venkova – dotační titul 1 – na realizaci klimatizace v kulturním domě.
Výsledek hlasování:

Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

11. Žádosti o dotaci z MMR – 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova.
Starosta informoval o vyhlášené dotační výzvě Ministerstva pro místní rozvoj č.117D8210 –
Podpora obnovy a rozvoje venkova, konkrétně o dotačním titulu Rekonstrukce a přestavba
veřejných budov, kde se oproti loňsku změnily podmínky, kdy rekonstrukci fasády a střechy lze
zahrnout do projektu, ale max. do 40 % celkových uznatelných výdajů.
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V dotačním titulu Podpora vybudování a obnova míst aktivního a pasivního odpočinku zůstala
dotace na vybudování multifunkčního hřiště ve výši 80 % uznatelných nákladů a starosta navrhuje
podání žádosti o dotaci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje podání žádosti o dotaci MMR ČR – „Podpora
obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního
a pasivního odpočinku“ na vybudování víceúčelového sportovního hřiště.
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

12. Pronájem částí pozemku p.č. 208 v k.ú. Smolná u Jevíčka.
12.1 Paní XXXXXXXX, XXXXXXXX, Brno, podala žádost o pronájem části pozemku p.č.208 k.ú.
Smolná u Jevíčka o výměře 26 m 2, jedná se o pozemek, který byl historicky užíván ve spojení
s pozemky p.č. 210/1 a p.č. 463 v k.ú. Smolná u Jevíčka ve vlastnictví žadatelky. Záměr pronájmu
byl vyvěšen úřední desce od 25.8.2021 do 10.9.2021. K tomuto záměru nebyla vznesena žádná
námitka či připomínka. Cena místně obvyklá za pronájem podobných pozemků činí
1,- Kč/m2/rok, minimálně však 50,- Kč/rok.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje pronájem části pozemku p.č. 208 v k.ú. Smolná
u Jevíčka o výměře 26 m 2 paní XXXXXXXX, XXXXXXXX, Brno za cenu 50,- Kč/rok.
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

12.2 Paní XXXXXXXX, XXXXXXXX, 569 43 Bělá u Jevíčka podala žádost o pronájem části
pozemku p.č. 208 k.ú. Smolná u Jevíčka o výměře 14 m2, jedná se o pozemek, který byl historicky
užíván žadatelkou. Záměr pronájmu byl vyvěšen úřední desce od 25.8.2021 do 10.9.2021.
K tomuto záměru nebyla vznesena žádná námitka či připomínka. Cena místně obvyklá
za pronájem podobných pozemků činí 1,- Kč/m2/rok, minimálně však 50,- Kč/rok.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje pronájem části pozemku p.č. 208 v k.ú. Smolná
u Jevíčka o výměře 14 m2 paní XXXXXXXX, XXXXXXXX, 569 43 Bělá u Jevíčka, za cenu
50,- Kč/rok.
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

13. Přísedící Okresního soudu ve Svitavách.
Starosta uvedl následující: „V uplynulém období působil u Okresního soudu ve Svitavách jako
přísedící pan XXXXXXXX, XXXXXXXX, kterému tímto vyslovuji poděkování za jeho činnost.
Pro zajištění řádného chodu OS je zapotřebí ustanovení nejméně 50 přísedících, zastupitelstvo
bylo požádáno, aby zvolilo na prosincovém zasedání nejméně jednoho přísedícího z řad občanů
obce Bělá u Jevíčka. Vyzývám tímto případné zájemce, aby se osobně přihlásili do konce
listopadu.“
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14. Různé
14.1 Vodovod Bělá u Jevíčka – zásobní řad Malonín. Starosta informoval o skluzu prováděcí firmy
Building Expert s.r.o., Praha 5 – Jinonice, se zhotovením díla, kdy vícekrát mailovou
a telefonickou komunikací vyzval zhotovitele k zahájení prací. Termín plnění je dle SoD
31.10.2021, na straně objednatele nevznikly žádné překážky, prodlení s termínem dokončení je
pouze vinou na straně dodavatele. Interní problémy zhotovitele nejsou argumentem
pro prodloužení realizace.
14.2 Černé skládky – v Bělé u Jevíčka v Horním Konci p.č. 547/1 skládka odstraněna pracovníky
obce, v rokli ve Smolné p.č. 198/1 byl stavební odpad odstraněn původcem, který se za svůj čin
omluvil.
14.3 Účelová komunikace Na Hrázi a neoprávněné zamezení průjezdnosti této komunikace
p. XXXXXXXX – pan XXXXXXXX bude v dopise seznámen s právním názorem a stanoviskem
obce. Dle jeho reakce bude stanoven další postup v této věci.
14.4 TJ Cykloklub Jevíčko, zastoupený panem Antonínem Dostálem, informoval starostu o konání
cyklistických závodů přes obec Bělá u Jevíčka v roce 2022 – 9.4.2022 Český pohár mládeže –
závody kadetů a juniorů, ve dnech 6.- 8.5.2022 tradiční Závod míru nejmladších.

15. Diskuse
Nikdo ze zastupitelů ani z řad občanů se do diskuse nezapojil.
16. Závěr.
Starosta poděkoval všem zúčastněným za účast a v 17:50 hod. zasedání ukončil.

Zápis vyhotoven dne: 29.10.2021
Upravil: Petr Nárožný

Ověřovatelé: Ing. Ladislav Ille v.r.
Antonín Petr v.r.

Starosta:

Nárožný Petr v.r.
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