
  

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 

569 43 Jevíčko 
 

Zápis 

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, 

konaného dne 1.2.2018  od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka (dále též jako „zastupitelstvo“) 

bylo zahájeno v 17:00 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 

25.1.2018  do 1.2.2018. 

Starosta konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 

členů zastupitelstva) a zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o 

obcích). Omluven Ing. Ladislav Ille. 

Poté určil ověřovatele zápisu Josefa Červinku a Ing. Tomáše Nárožného. Zápis 

provede p. Sylva Továrková . 

Starosta se zeptal, zda ověřovatelé předchozího zápisu 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 z minulého zasedání: 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0. 

 

Schválení programu: 

 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou 

členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.  

 

1) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 

2) Společenské zařízení obce – Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo. 

3) Výroční zpráva o poskytování informací v r. 2017 dle zák. č. 106/1999Sb. 

4) Rozpočtové opatření č. 9/17, 1/18 a 2/1/18. 

5) Inventarizační zpráva za rok 2017. 

6) Směrnice pro vedení účetnictví. 

7) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnost k p. č. 17 v k. ú. Smolná u Jevíčka. 

8) Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru za rok 2017 

9) Zpráva o činnosti kulturní komise za rok 2017. 

10) Žádost o poskytnutí příspěvku Charitě Mor. Třebová. 

11) Různé. 

12) Diskuze a závěr. 

 

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 Josefa Červinku a Ing. Tomáše Nárožného, 

zapisovatelku Sylvu Továrkovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka určuje ověřovatele zápisu Josefa Červinku a Ing. 

Tomáše Nárožného, zapisovatelkou Sylvu Továrkovou. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0  Zdržel se 0. 

 

 

2. Společenské zařízení obce – Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo. 

Starosta informoval přítomné o situaci a pokračování stavebních prací na akci 

Společenské zařízení. Složité technické problémy s tekutými písky a spodní vodou si 

vyžádaly změnu projektové dokumentace. Trvalá železná štětovnicová stěna zabrání 

ujíždění svahu a umožní odvést prameny vody mimo stavbu a zároveň částečně 

nahradí betonovou zídku. Bude podepsán Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

„Společenské zařízení Bělá u Jevíčka“ s firmou WRAGET SB s.r.o. Praha 9 na více 

práce ve výši 1 123 701,- Kč a méně práce ve výši 220 572,- Kč. Celková výše díla 

tedy bude činit 10 048 978,- Kč vč. DPH. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

„Společenské zařízení Bělá u Jevíčka“ s firmou WRAGET SB s.r.o. Praha 9 na více 

práce ve výši 1 123 701,- Kč a méně práce ve výši 220 572,- Kč a pověřuje starostu 

jejím podpisem.  

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0. 

 

 

3. Výroční zpráva o poskytování informací v r. 2017 dle zák. č. 106/1999 Sb.  

 

Místostarosta přečetl výroční zprávu o poskytování informací v r. 2017 dle zák. č. 

106/1999 Sb., která je přílohou tohoto zápisu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje výroční zprávu o poskytování informací 

dle zák. č. 106/1999 Sb. v r. 2017. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0. 

 

4. Rozpočtové opatření č. 9/17, 1/18 a 2/1/18. 

 

Starosta informoval zastupitele o provedeném rozpočtovém opatření č. 9/17 ke dni 

31.12.2017, k němuž mu byla vymezena pravomoc na zasedání ZO dne 14.12.2017. 

RO je přílohou tohoto zápisu.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí RO č. 9/17 k 31.12.2017 schválené starostou 

obce. 
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            Rozpočtové opatření č. 1/18 a 2/1/18..   

 

Předsedkyně FV p. Smreková přečetla RO č. 1/18 a RO č. 2/1/18, která byla 

projednána na schůzi FV dne 31.1.2018 a ten je doporučil ke schválení ZO. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje RO č. 1/18 a RO č. 2/1/18. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0. 

 

 

5. Inventarizační zpráva za rok 2017. 

 

Člen zastupitelstva Ing. Tomáš Nárožný informoval přítomné o provedené 

inventarizaci majetku obce za rok 2017 a přečetl inventarizační zprávu. Zpráva je 

přílohou tohoto zápisu.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Inventarizační zprávu obce Bělá 

u Jevíčka za rok 2017. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0. 

 

 

6. Směrnice pro vedení účetnictví ÚSC. 

 

Účetní p. Továrková předložila zastupitelům ke schválení Směrnici pro vedení 

účetnictví ÚSC, která nahrazuje směrnici z r. 2010 a podrobně popisuje vedení 

a systém zpracování účetnictví ÚSC Bělá u Jevíčka. Zároveň ruší Směrnici 

o účetnictví ze dne 1.11.2010.  

  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Směrnici pro vedení účetnictví ÚSC 

Bělá u Jevíčka platnou od 1.2.2018. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0. 

 

 

7. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti k p.č. 17 v k. ú. Smolná 

u Jevíčka. 

 

Starosta předložil žádost firmy Energomontáže Votroubek s.r.o. o schválení umístění 

kabelového vedení NN pro připojení parcely č. 5 v k. ú. Smolná u Jevíčka a souhlas 

s vydáním územního souhlasu na tuto akci. S firmou ČEZ Distribuce, a.s. Děčín bude 

sepsána Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu 

provést stavbu IP-12-2009610/SOBS VB/01.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje umístění kabelového vedené NN 

pro připojení parcely č. 5 v k. ú. Smolná u Jevíčka a pověřuje starostu podpisem 

Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0. 
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8. Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru za rok 2017. 

 

Předseda KV p. Antonín Petr informoval zastupitele o činnosti KV v r. 2017 

a předsedkyně FV p. Smreková přečetla Zprávu o činnosti FV v r. 2017. 

Obě zprávy jsou přílohou tohoto zápisu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí Zprávy o činnosti finančního 

a kontrolního výboru za rok 2017. 

 

 

9. Zpráva o činnosti kulturní komise za rok 2017. 
 

Předsedkyně kulturní komise Markéta Vašková přečetla Zprávu o činnosti kulturní 

komise za rok 2017. Zpráva je přílohou tohoto zápisu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o činnosti kulturní komise za rok 2017. 

 

 

10. Žádost o poskytnutí příspěvku Charitě Moravská Třebová. 
 

Charita Moravská Třebová požádala o poskytnutí finančního daru na provoz pěti 

registrovaných služeb, které budou v r. 2018 poskytovat. 

 

Návrh  usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje finanční dar Charitě Moravská 

Třebová ve výši 5 000,- Kč na provoz registrovaných služeb. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

 

11. Různé. 

 

A) Starosta – ZO ČSV Jevíčko požádala o poskytnutí finančního daru na léčbu 

a prevenci varoázy včelstev v obci Bělá u Jevíčka a Smolná. ZO navrhuje částku 

4 000,- Kč, která bude rozdělena mezi včelaře do výše max. 20 včelstev na jednoho 

včelaře.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje finanční dar ZO ČSV Jevíčko ve výši 

4 000,- Kč na léčbu varoázy včelstev v obci Bělá u Jevíčka a Smolná dle navržených 

podmínek. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti  0  Zdržel se 1. 

 

 

B) Starosta – dne 21.12.2017 se naše obec stala členem DSO TS Malá Haná, členský 

příspěvek je 10,- Kč/obyvatele, který je nutné zaplatit, což činí 3 600,- Kč za rok.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje členský příspěvek ve výši 3 600,- Kč 

DSO TS Malá Haná na rok 2018. 
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Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti  0  Zdržel se 0 

 

C) Starosta – v rámci 69. výzvy OPŽP požádá DSO TS Malá Haná o dotaci 

na plastové popelnice pro občany na tříděný odpad v systému door to door,  tzv. odvoz 

od dveří, na plast a papír.  

 

D) Starosta – byla podána žádost o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického 

kraje v rámci programu Podpora realizace rozvojových projektů v problémových 

mikroregionech PK na Společenské zařízení Bělá u Jevíčka pro činnost místních 

spolků a pořádání kulturních akcí. Požadovaná výše dotace činí 2 mil. Kč. 

 

E) Starosta informoval přítomné o nutnosti vykácení stromů napadených kůrovcem 

v lokalitě p. č. 142/1 v k. ú. Smolná u Jevíčka a zároveň provedení těžby stromů 

ve svahu na doporučení lesního hospodáře p. Mužíka, které jsou v blízkosti  drátů el. 

vedení a při vichřici způsobují výpadky el. energie. Jedná se cca o 22 stromů. 

 

F) Starosta – p. XXXXXXXX požádal Obec o směnu pozemků v k. ú. Smolná 

u Jevíčka. Jedná se o p.č. 447  ostatní plocha /2413 m2/ ve vlastnictví manželů 

XXXXXXXX za p.č. 89/4  /7421 m2/ ve vlastnictví Obce.  

ZO nesouhlasí s vyvěšením záměru směny těchto pozemků.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka neschvaluje vyvěšení záměru směny pozemků p. 

č.  447 a 89/4 v k. ú. Smolná u Jevíčka. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

 

12. Diskuze a závěr. 

Do diskuze se nikdo z přítomných občanů nepřihlásil. 

 

Starosta informoval o jednání s p. Hebelkou o úpravě otevírací doby v prodejně 

potravin v Bělé. Zastupitelstvo obce i občané požadují úpravu otevírací doby tak, aby 

si mohli nakoupit i pracující dojíždějící občané v odpoledních hodinách. Ke změně 

prodejní doby by mělo dojít od 12.2.2018. 

   

 

 

 

 

Starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil  v 17,50 hod. 

  

 

Zápis byl vyhotoven dne: 6.2.2018. Zapisovatelka: Továrková  Sylva 

 

Ověřovatelé:             Červinka Josef…………........ 

 

          Ing. Tomáš Nárožný............... 

 

 

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