
 

S t r á n k a  1 | 9 

 

 
 

 

 

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

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Zápis 
z 25. zasedání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka,  

konaného dne 8.12.2021 od 16:30 hodin v sále kulturního domu 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 30.11.2021 

do 8.12.2021. 

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

7 členů zastupitelstva), pan Továrek je omluven, 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. Oba bez připomínek.   

 

Starosta dal hlasovat o schválení zápisu z minulého zasedání. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje zápis a usnesení č. 24 ze zasedání ZO dne 

27.10.2021. 

 

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 bod: 

- Plán financování obnovy vodovodu na léta 2022-2031. 

- Sdělení advokátní kanceláře Jany Z. Hamplové ve věci vedené u OS pro Prahu 9 

- Příloha č. 2 ke Smlouvě č.3/18 o odstraňování a komunálního odpadu s TS MH s.r.o.  

Návrh programu: 

1. Schválení programu. 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele. 

3. Rozpočtové opatření č. 8/21. 

4. Rozpočet obce na r. 2022. 
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5. Střednědobý výhled rozpočtu obce na léta 2022-26. 

6. Plán práce ZO na 1. pololetí 2022. 

7. Plán práce finančního výboru na rok 2022. 

8. Plán práce kontrolního výboru na rok 2022. 

9. Plán práce výboru pro kulturu a občanské záležitosti na rok 2022. 

10. Dodatek ke smlouvě o dílo s firmou RECPROJEKT s.r.o. 

11. Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů. 

12. Plán financování obnovy vodovodu na léta 2022-2031. 

13. Cena vodného pro rok 2022. 

14. Paušální náhrada mzdy v r. 2022 pro neuvolněné členy ZO. 

15. Změna Smlouvy o vytvoření DSO Regionu MTJ a změna Stanov DSO RMTJ. 

16. Volba přísedícího Okresního soudu Svitavy pro období 2022-26. 

17. Pronájem nebytových prostor v budově OÚ. 

18. Žádost o finanční dar – Charita Moravská Třebová, Charita Polička. 

19. Sdělení advokátní kanceláře Jany Z. Hamplové ve věci vedené u OS pro Prahu 9. 

20. Příloha č. 2 ke Smlouvě č.3/18 o odstraňování a komunálního odpadu s TS MH s.r.o.  

21. Různé. 

22. Diskuze. 

23. 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 25. 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 zapisovatelem 

p. Ladislava Illeho. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.  

 

 Návrh usnesení: 

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

zapisovatelem Ing. Ladislava Illeho. 

 

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

 

 

3. Rozpočtové opatření č. 8/21. 

Předseda FV Zdeněk Dražil seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 8/21, které projednal 

finanční výbor a doporučil zastupitelstvu ke schválení. Zastupitelům bylo RO v předstihu zasláno 

a byli s ním seznámeni. Ze strany zastupitelů nebylo žádných doplňujících dotazů. Uvedené 

rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu. 

Dále předseda FV navrhnul pověřit starostu provedením rozpočtového opatření k úpravě rozpočtu 

do konce roku 2021 s tím, že si zastupitelstvo vyhrazuje právo na informaci o rozpočtovém 

opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání ZO, konaném po schválení 

rozpočtového opatření starostou. Stručné zdůvodnění bude podáno ústně.  
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje rozpočtové opatření č. 8/21. 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka pověřuje starostu provedením a schválením rozpočtového 

opatření k 31.12.2021. 

 

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

 

 

4. Rozpočet obce na rok 2022. 

Návrh rozpočtu obce na rok 2022 byl vyvěšen na úřední desce a na elektronické úřední desce 

od 23.11.2021 do 8.12.2021. Předseda FV Zdeněk Dražil uvedl, že návrh rozpočtu na rok 2022 

byl projednán na schůzi FV a finanční výbor jej doporučuje zastupitelstvu ke schválení. Návrh 

a rozpis schvalovaného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhl. č. 323/2002 Sb., 

je přílohou tohoto zápisu. Všichni zastupitelé měli možnost nad návrhem rozpočtu diskutovat 

a byli s ním seznámeni.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje rozpočet obce na rok 2022. 

 

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

 

 

5. Střednědobý výhled rozpočtu obce na léta 2022-26.  

 

Starosta uvedl, že návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2022-2026 byl vyvěšen 

od 25.10.2021 do 25.11.2021 na EÚD a zastupitelstvo bylo s návrhem výhledu seznámeno. 

Ekonomické hodnocení obce je stanoveno: STR 2 - velmi dobrý subjekt s vysokou schopností 

splácet své aktuální závazky. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na léta 2022-26. 

 

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

 

6. Plán práce ZO na 1. pololetí 2022. 

 

Místostarosta Ing. Ille seznámil zastupitele s plánem práce ZO na 1. pololetí roku 2022. Nikdo 

ze zastupitelů neměl žádné připomínky či doplnění. Tento plán je přílohou zápisu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje plán práce ZO na 1. pololetí r. 2022. 

 

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

 

 

7. Plán práce finančního výboru na rok 2022. 
 

Předseda finančního výboru Zdeněk Dražil seznámil přítomné s plánem práce finančního výboru 

na rok 2022. Plán práce FV je přílohou tohoto zápisu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí plán práce finančního výboru na rok 2022. 

 



 

S t r á n k a  4 | 9 

 

 

8. Plán práce kontrolního výboru na rok 2022. 

Předseda kontrolního výboru Antonín Petr seznámil přítomné s plánem práce kontrolního výboru 

na rok 2022. Plán práce KV je přílohou tohoto zápisu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí plán práce kontrolního výboru na rok 2022. 

 

 

9.  Plán práce výboru pro kulturu a občanské záležitosti na rok 2022. 

Předsedkyně výboru pro kulturu a občanské záležitosti Markéta Vašková seznámila přítomné 

s plánem práce tohoto výboru na rok 2022. Tento plán práce je přílohou zápisu. 
  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí plán práce výboru pro kulturu a občanské 

záležitosti na rok 2022. 

 

 

10. Dodatek ke smlouvě o dílo s firmou RECPROJEKT s.r.o. 

Starosta předkládá ke schválení Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8.9.2021 s firmou 

RECPROJEKT s.r.o. na vypracování dokumentace pro stavební povolení na akci Bělá u Jevíčka 

– ČOV a splašková kanalizace. Prostředky včetně dotace jsou rozpočtované na tento rok, a proto 

se mění tímto dodatkem platební podmínky. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje „Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo“ uzavřené dne 

8.9.2021 s firmou RECPROJEKT s.r.o. Pardubice. 

 

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

 

11. Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů GDPR. 

 

Starosta předložil ke schválení novou smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu 

osobních údajů s firmou dataAdvice, s.r.o. Velké Opatovice za cenu 500,- Kč/měs. s účinností 

od 1.1.2022. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje „Smlouvu o poskytování služeb pověřence 

pro ochranu osobních údajů“ s firmou dataAdvice, s.r.o., Eduarda Ušela 304, 679 63 Velké 

Opatovice, IČ: 09550381, za cenu 500,- Kč/měs.  

 

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

 

 

12. Plán financování obnovy vodovodu na léta 2022-2031. 

Povinnost zpracování Plánu financování obnovy infrastrukturního majetku je dána Zákonem 

o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., jeho nevypracování nebo nerealizování je správním  
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deliktem a může být sankcionováno. MZe vydalo nový metodický pokyn pro výpočet pořizovací 

ceny infrastrukturního majetku, na základě tohoto přepočtu došlo k navýšení hodnoty vodovodu 

a tím bylo nutné provést i nový výpočet PFOIM pro roky 2022-2031, který musí být schválený 

zastupitelstvem obce. Plnění plánu je součástí celkového vyúčtování všech položek výpočtu ceny 

pro vodné, které se zasílá k 30.4. na MZe. O tom se bude jednat v dalším bodu programu.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje „Plán financování obnovy vodovodu Bělá 

u Jevíčka“ na léta 2022-2031. 

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

 

 

13. Cena vodného pro rok 2022. 

Starosta seznámil přítomné se zprávou provozovatele k návrhu ceny a kalkulace vodného Bělá 

u Jevíčka pro rok 2022. Nově vyplňuje provozovatel za vlastníka pro MZe tabulku č.3 Kalkulace 

pachtovného nebo nájemného, ze které je zřejmá tvorba prostředků na fond obnovy. Od roku 2026 

budou muset být prostředky fondu obnovy alokovány na samostatném bankovním účtu. V případě 

neplnění prostředků fondu obnovy nebude obci v budoucnu poskytnuta žádná dotace na vodovod 

či kanalizaci. Obec by měla každoročně získat na nájemném pro fond obnovy 640 tis. Kč, 

skutečnost pro rok 2021 je zhruba 250 tis. Kč. Zastupitelé byli seznámeni se třemi variantami 

předloženými provozovatelem vodovodu – 1. varianta se stejným nájemným (zdražení o 0,55 

Kč/m3), 2. varianta – částečná změna nájemného (zdražení o 4 Kč/m3) a tím tedy částečným 

navýšením fondu obnovy a 3. varianta – změna nájemného o 9,77 Kč/m3, kdy bychom společně 

s opravami dosáhli plnění fondu obnovy. Pro úplnost – sociálně únosná cena vodného pro PK 2022 

činí 69,05 Kč/m3. Názory a návrhy zastupitelů: Petr – zpráva od VHOSu k návrhu cen obsahuje 

řadu nepřesností, starosta – tyto nepřesnosti si s vedením VHOSu vydiskutujeme, plnění fondu 

obnovy je však neoddiskutovatelná věc a zdražení vodného se nevyhneme, Ille – plné zdražení 

skokově je příliš velké, navrhuji tedy variantu č. 2 – zdražení o 4,- Kč/m3, ostatní zastupitelé 

vyjádřili souhlas s touto variantou.      

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje cenu vodného pro rok 2022 ve výši 37,- Kč/m3 

včetně DPH. 

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

 

 

14. Paušální náhrada ušlého výdělku v r. 2022 pro neuvolněné členy ZO.  

Starosta informoval o nutnosti schválení částky paušální náhrady ušlého výdělku pro rok 2022, 

která je od r. 2015 stejná, a to 200,- Kč. Místostarosta navrhnul pro rok 2022 paušální částku 

náhrady za ztrátu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce pro neuvolněné členy 

zastupitelstva ve výši 220,- Kč/hod v nejvyšší měsíční výši 10.000,- Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje paušální částku náhrady za ztrátu výdělku 

pro neuvolněné členy zastupitelstva obce při výkonu veřejné funkce pro rok 2022 ve výši  

220,- Kč/hod. v nejvyšším měsíčním souhrnu 10.000,- Kč.  

Výsledek hlasování:    Pro  5     Proti  1 (Petr)    Zdržel se  0          Návrh byl přijat.     
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15. Změna Smlouvy o vytvoření DSO Regionu MTJ a změna Stanov DSO RMTJ. 

Starosta předložil ke schválení změnu zakladatelské Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku 

obcí Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska a změnu Stanov svazku obcí Region 

Moravskotřebovska a Jevíčska, důvodem jejich nového zpracování je skutečnost, že ve stávající 

podobě neodpovídají současným zákonným normám. Zastupitelé byli se zněním dokumentů 

s předstihem seznámeni. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje změnu Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku 

obcí (zakladatelská smlouva) a změnu Stanov svazku obcí Region Moravskotřebovska 

a Jevíčska, předložené mu Regionem Moravskotřebovska a Jevíčska dne 12.11.2021 a deleguje 

starostu Petr Nárožného k účasti na jednání na Valném shromáždění svazku obcí Region 

Moravskotřebovska a Jevíčska s tím, že delegovaný zastupitel projeví svým hlasováním za Obec 

Bělá u Jevíčka vůli zastupitelstva obsaženou v tomto usnesení, tj. bude hlasovat pro změnu 

Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí a změnu Stanov svazku obcí Region 

Moravskotřebovska a Jevíčska.    

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

 

 

16. Volba přísedícího Okresního soudu Svitavy pro období 2022-26. 

Starosta na minulém zasedání ZO vyzval případné zájemce o funkci přísedícího u OS Svitavy 

o přihlášení se. Pro zajištění řádného chodu OS je zapotřebí ustanovení nejméně 50 přísedících, 

zastupitelstvo obce bylo požádáno, aby zvolilo na prosincovém zasedání nejméně jednoho 

přísedícího z řad občanů obce Bělá u Jevíčka. Žádný nový zájemce se nepřihlásil, stávající 

přísedící p. XXXXXXXX vyjádřil ochotu v této funkci pokračovat, proti případnému znovuzvolení 

není ze strany soudu žádných námitek.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka volí přísedícího Okresního soudu ve Svitavách pana 

XXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX.  

 

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

 

 

17. Pronájem nebytových prostor v budově OÚ.  

Starosta informoval, že s p. XXXXXXXX byla dohodou ze zdravotních důvodů ukončena nájemní 

smlouva na provoz kadeřnictví v budově obecního úřadu. Starosta navrhuje vyvěsit záměr 

pronájmu těchto prostor za účelem poskytování kadeřnických a podobných služeb. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí vyvěšení záměru pronájmu prostor bývalého 

kadeřnictví v budově OÚ Bělá u Jevíčka.   

 

 

18. Žádost o finanční dar – Charita Moravská Třebová, Charita Polička. 
 

Starosta předložil žádost Charity Moravská Třebová o poskytnutí finančního daru na provoz 

sociálních služeb na rok 2022 ve výši 10.000,- Kč. V roce 2021 využili klienti z naší obce 

pečovatelskou službu v počtu 1 klienta s odhadovanými náklady 34.750,- Kč.  
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Dále starosta předložil žádost Oblastní charity Poličky o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 

1.500,- Kč na službu Otevřené dveře ve Svitavách a službu Domácí hospic sv. Michala 

na specializovanou paliativní péči. Místostarosta navrhl poskytnutí daru Charitě MT ve výši 

5.000,- Kč a Oblastní charitě Polička poskytnutí daru ve výši 1.500,- Kč.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje finanční dar Charitě Moravská Třebová na provoz 

charitních sociálních služeb pro rok 2022 ve výši 5.000,- Kč.   

Výsledek hlasování:   Pro  3 (Nárožný, Ille, Vašková)                Proti  0 

                                     Zdržel se  3 (Petr, Dražil, Kobelka)         Návrh nebyl přijat. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje finanční dar Oblastní charitě Polička na provoz 

charitních sociálních služeb pro rok 2022 ve výši 1.500,- Kč.   

Výsledek hlasování:   Pro  4 (Nárožný, Ille, Vašková, Kobelka)  Proti  0  

                                     Zdržel se   2 (Petr, Dražil)                           Návrh byl přijat. 

 

 

19. Sdělení advokátní kanceláře Jany Z. Hamplové ve věci vedené u OS pro Prahu 9  

 

Starosta informoval o sdělení advokátní kanceláře Jany Zwyrtek Hamplové, která zastupuje Obec 

Bělá u Jevíčka v soudním sporu proti WRAGET SB, s.r.o. o tom, že obec již nemá naději 

na získání dlužných finančních prostředků, které jsou předmětem žaloby. Dle sdělení Obvodního  

soudu pro Prahu 9 bylo konkurzní řízení zastaveno pro zcela nepostačující majetek dlužníka 

k uspokojení věřitelů. Jedinou cestou je zpětvzetí žaloby, protože její vedení nemá smysl. Podáním 

žaloby obec dostála plně svým povinnostem dle zákona o obcích. Hlasování en bloc. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí sdělení soudu o zrušení konkurzu na majetek 

dlužníka WRAGET SB, s r.o., Praha 9, pro nedostatek majetku k uspokojení věřitelů, včetně 

Obce Bělá u Jevíčka.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje zpětvzetí žalobního návrhu vedeného u Obvodního 

soudu pro Prahu 9, č.j. 24C163/2019, pro jeho nevymahatelnost.  

 

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

 

 

20. Příloha č. 2 ke Smlouvě č.3/18 o odstraňování a komunálního odpadu s TS MH s.r.o.  

Starosta informoval, že se 7.12.2021 zúčastnil členské schůze DSO TS MH a seznámil přítomné 

se změnami pro rok 2022, kdy dochází ke zdražování skoro všech položek, např. paušální částka 

za svoz SKO (3987-4528), cena za odstranění 1 t SKO (1495-1667), paušální částky za svoz 

tříděného odpadu, cena za zpracování TO plasty (2070-2300) …  Kalendář s termíny svozu odpadu 

pro rok 2022 obdrží každá domácnost v příštích dnech, navíc bude kalendář ke stažení na stránkách 
obce a bude rozeslán uživatelům aplikace „Hlášení rozhlasu“ do mobilních telefonů. Starosta 

předložil ke schválení Přílohu č. 2 ke Smlouvě č. 3/18 pro rok 2022 s TS MH s.r.o., Sudice. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje „Přílohu č. 2 ke Smlouvě č. 3/18 o odstraňování 

a separaci komunálního odpadu v obci Bělá u Jevíčka pro rok 2022“ s Technickými službami 

Malá Haná s.r.o., Sudice.  
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Výsledek hlasování:       Pro      Proti  0     Zdržel se  0    Návrh byl přijat.   

 

 

21. Různé. 

21.1 Žádost o veřejnou finanční podporu 

Starosta obdržel a předkládá zastupitelům k posouzení Žádost o veřejnou finanční podporu 

od Svazu postižených civilizačními chorobami ve výši 5.000,- Kč na účel použití: kultura, 

poznávací zájezdy, divadla a rehabilitace. P. Vašková – budeme raději podporovat zájezdy našim 

občanům v rámci výboru pro kulturu.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka neschvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory Svazu 

postižených civilními chorobami, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko ve výši 5.000,- Kč. 

 

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

 

 

21.2 Studie rekonstrukce mostů   

Starosta informoval, že již obdržel zpracované studie rekonstrukce mostů MK1 a MK3. Dle studie 

na rekonstrukci mostu MK1 (Kolišov) zní rozpočet na opravu 1.152.000,- Kč, rozpočet na most 

MK3 (naproti XXXXXXXX) zní na částku 1.022.239,- Kč vč. DPH. Na studii rekonstrukce mostu 

MK2 (do Malonína) čekáme. Z uvedeného vyplývá, že z vlastních zdrojů není možné rekonstrukce 

realizovat. Bude nutné nechat zpracovat DSP a čekat poté na vyhlášení vhodného dotačního titulu.  

 

 

21.3 Nabídka firmy FRITEX na likvidaci olejů 

Starosta seznámil zastupitele s nabídkou firmy FRITEX s.r.o. 675 22 Markvartice na likvidaci 

kuchyňského oleje a tuku. U stávající firmy Černohlávek Group s.r.o. platíme 605,- Kč/rok. 

Starosta navrhnul neměnit firmu na likvidaci domácího oleje. 

 

 

21.4 Informace starosty o dotacích 

Starosta informoval, že obec obdržela proplacené všechny dotace v plné výši, tzn. z POV PK 

na dětské hřiště ve Smolné i na obchod, z PK na požární techniku i odbornou přípravu, na zásobní 

vodovodní řád Malonín, na DSP na kanalizaci, ze SZIFu na dětské hřiště Bělá u Jevíčka 

a modernizaci knihovny a kulturního domu. 

 

 

21.5 Dílčí přezkoumání hospodaření obce 

Starosta seznámil zastupitele s výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce, které proběhlo 

11.11.2021. Dle zjištění v rámci dílčího přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky 
uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.  

 

 

21. Diskuze. 

Pan XXXXXXXX upozornil na novou černou skládku – kovový odpad v Maloníně (pletivo 

a kotel). Bělovští hasiči přislíbili likvidaci a odvoz této černé skládky v samém jejím počátku.  
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22. Závěr. 

Starosta popřál všem zúčastněným šťastné a veselé Vánoce, hodně zdraví v novém roce 

a poděkoval všem zúčastněným za účast a v 17:35 hod zasedání ukončil. 

 

Všichni zúčastnění obdrželi na úplný závěr od starosty obecní kalendář pro rok 2022. Někteří si 

vzali tři.  

 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 10.12.2021 

Upravil: Petr Nárožný 

 

 

 

 

Ověřovatelé:    Markéta Vašková  v.r. 

 

 

 

                        Ivo Kobelka v.r. 

 

   

 

                

Starosta:           Nárožný Petr  v.r. 


