
Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 

569 43 Jevíčko 
 

Zápis 

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, 

konaného dne 23. 11. 2017, od 16:30 hodin v zasedací místnosti OÚ. 

 

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 16. 11. 2017 do 23. 11. 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 Červinka Josef. Poté určil ověřovatele zápisu Annu Smrekovou 

a Ladislavu Porketovou. Zapisovatelka 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) Nájemní smlouva na pronájem obchodu.  

3) Stanovisko Policie ČR ke zřízení zóny 30. 

4) SUEZ a.s. Dodatek ke smlouvě č. 103000121 na rok 2018. 

5) Žádost o pronájem části pozemku v k. ú. Bělá u Jevíčka. 

6) Odměny zastupitelů dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 

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 body: 

7. Cena vodného pro rok 2018. 

8. Nová vodovodní přípojka místní části Malonín.  

 

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. 
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1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 

Starosta určil ověřovatele zápisu Annu Smrekovou a Ladislavu Porketovou, 

zapisovatelkou Sylvu Továrkovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka určuje ověřovatele zápisu Annu Smrekovou 

a Ladislavu Porketovou, zapisovatelkou Sylvu Továrkovou. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0  Zdržel se 0. 

 

 

2. Nájemní smlouva na pronájem obchodu. 

OZ na minulém zasedání vyhlásilo záměr pronájmu části budovy č.p.134 za účelem 

zřízení prodejny potravin. OZ obdrželo žádost o pronájem prodejny od p. Hebelky 

z Jevíčka. Starosta navrhuje ve veřejném zájmu zachování občanské vybavenosti obce 

a z hlediska zájmu občanů obce částku za pronájem 100,- Kč/ měs. Jiný návrh nebyl 

podán. Obchodní zařízení prodejny v majetku obce bude součástí nájemného, opravy 

a údržbu tohoto zařízení si bude hradit nájemce, stejně tak služby jako je vodné, 

elektrická energie a plyn. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje ve veřejném zájmu občanů obce 

pronájem obchodu panu Martinovi Hebelkovi, Jevíčko za částku 100,- Kč/měsíčně 

a pověřuje starostu podpisem Nájemní smlouvy na pronájem obchodu. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

 

3. Stanovisko Policie ČR ke zřízení zóny 30 v obci. 

 

Starosta seznámil OZ s nesouhlasným stanoviskem Policie ČR ke zřízení zóny 30 

v části Horní konec v obci Bělá u Jevíčka, kdy DI PČR navrhuje instalaci 

zpomalovacích polštářů z plastu. Tato varianta je z hlediska OZ nepřípustná, jelikož se 

zpomalovací retardéry v minulosti neosvědčily. OZ tedy navrhuje dopravně zklidňující 

opatření umístěním svislé dopravní značky s nejvyšší dovolenou rychlostí 30km/hod. 

Stanovisko Policie ČR k zóně 30 je přílohou tohoto zápisu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí nesouhlasné stanovisko Policie 

ČR ke zřízení zóny 30.  

 

 

4. SUEZ a.s. Dodatek smlouvy č. 103000121 na rok 2018. 

 

Starosta informoval přítomné o Dodatku ke smlouvě č. 103000121 s firmou SUEZ 

Využití zdrojů a.s., ve kterém dochází ke zvýšení položky za svoz směsného 

komunálního odpadu v roce 2018 na 378,- Kč/občan a rok bez DPH. 

OZ zachová výši místního poplatku za svoz komunálního odpadu v r. 2018 na úrovni 

roku 2017 tj. 492,- Kč/občan a rok. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Dodatek smlouvy č. 103000121 

s firmou SUEZ a.s. na rok 2018 a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

  

5. Žádost o pronájem části pozemku v k. ú. Bělá u Jevíčka. 
 

Pan XXXXXXXX, XXXXXXXX podal žádost o pronájem části pozemku p. č. 

918/10 v k. ú. Bělá u Jevíčka o výměře 10,09 m2 k oplocení pozemku k zabezpečení 

venčení psů. 

OZ u žádostí občanů o pronájem pozemků trvá na tom a uvádí do nájemní smlouvy 

i požadavek, že nájemce nebude na pronajatém pozemku stavět ani jej oplocovat. 

Navíc požadovaný pozemek přímo sousedí s p. č. st. 61/1, jehož majitelé dopředu 

avizovali nesouhlasné stanovisko s pronájmem.  

OZ neschvaluje vyvěšení záměru pronájmu této části pozemku a doporučuje, aby si 

k venčení psů p. XXXXXXXX, oplotil pozemek, který je v jeho vlastnictví. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka neschvaluje vyvěšení záměru pronájmu části 

pozemku p. č. 918/10 v k. ú. Bělá u Jevíčka. 

 

Hlasování:   Pro 6  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

6. Odměny zastupitelů dle Nařízení vlády č. 318/2017. 

 

Od 1. 1. 2018 nabývá platnosti NV č. 318/2017 Sb., které nahrazuje NV č. 37/2003 

Sb. o maximální výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva. S tímto novým NV 

byli všichni členové OZ seznámeni a byly podány následující návrhy: 

starosta navrhuje 

- předsedovi výboru 1500,- Kč 

- členovi OZ 800,- Kč 

- místostarostovi 5000,- Kč 

p. Porketová Lad. navrhuje 

- starostovi 17000,- Kč. 

Pan Petr Ant. požaduje hlasovat o každém návrhu zvlášť. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje výši odměn zastupitelů dle Nařízení 

vlády č. 318/2017 s platností od 1. 1. 2018 – člen zastupitelstva 800,- Kč, předseda 

výboru 1500,- Kč, místostarosta 5000,-  Kč. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 3 /Nárožný Petr, Porketová, Smreková/  

                                     Proti 3 / Petr, Ille, Nárožný Tomáš/  Zdržel se 0. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje výši odměn zastupitelů dle Nařízení  

vlády č. 318/2017 s platností od 1. 1. 2018 – starosta 17000,- Kč. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 / Proti 0 / Zdržel se 1 /Nárožný Petr/  
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7. Cena vodného  v r. 2018. 

 

Po jednání se zástupcem VHOSu, a.s. byla navržena cena vodného na rok 2018 

pro naši obec ve výši 28,- Kč/m3 vč. DPH z důvodů nutnosti pokračování výměny 

vedení a přípojek v Maloníně. Pan Petr A. uvedl, že i po zdražení bude cena vodného 

v naší obci nejnižší v celém okolí.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje cenu vodného v roce 2018 ve výši  

28,- Kč/m3 vč. DPH. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0  Zdržel se 0. 

 

 

8. Nová vodovodní přípojka v m. č. Malonín. 

 

Zástupce VHOS p. Doležel informoval OZ, že vzhledem k zastaralému hlavnímu 

vodovodnímu řádu do Malonína, vedoucím pod komunikací a mostem přes 

Malonínský potok, je nutné řešit variantní napojení Malonína. Vzhledem 

k zamítavému stanovisku OZ k tlakovému protlaku pod komunikací je řešením 

varianta napojení Malonína vedením z Kozí ulice kolem Doleželových.  

Na toto řešení je nutné nechat zpracovat projektovou dokumentaci a vyřídit stavební 

povolení. 

Pan Zdeněk Dražil  /st./ upozornil na  vedení telefonního kabelu ve jmenované části.  

OZ pověřuje starostu zajištěním vypracování PD a následně stavebního povolení 

pro novou vodovodní přípojku do Malonína. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka pověřuje starostu výběrem firmy pro vypracování 

projektové dokumentace a zajištěním stavebního povolení na novou vodovodní 

přípojku do místní části Malonín.  

 

Hlasování:   Pro 6  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

 

9. Různé. 
 

Starosta – doposud se nepřihlásil žádný zájemce o koupi hasič. automobilu AVIA 

FURGON bez TP. Ještě se provede osvěta v obci a za 14 dnů bude automobil nabídnut 

na internetovém portále – zajistí starosta.  

 

Starosta pozval občany na tyto akce: 2. 12. na rozsvícení vánočního stromu 

ve Smolné, 3. 12. – Mikulášská besídka s vánoční pohádkou pro děti a 17. 12. vánoční 

koledování na schodech před OÚ. 

 

Knihovnice p. Porketová pozvala děti 24. 11. do knihovny, kde si budou povídat 

o vánočních zvycích a tradicích a 1. 12. bude ukázka paličkování spojená s prodejem 

výrobků z paličkované krajky a malovaného hedvábí. 
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10. Diskuze a závěr. 

 

Starosta pozval občany na prosincovou poslední schůzi OZ v letošním roce, 

na které se bude projednávat a schvalovat, mimo jiné, rozpočet obce na rok 2018. 

 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 17,30 hodin. 

 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 28. 1. 2017, zapisovatelka S. Továrková, upravil P. Nárožný.  

 

 

 

Ověřovatelé:            Anna Smreková……………… 

 

 

        Ladislava Porketová………….. 

 

 

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