
  

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 

569 43 Jevíčko 
 

Zápis 

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, 

konaného dne 21.3.2018  od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ. 

 

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 

13.3.2018  do 21.3.2018. 

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). Omluvena Ladislava Porketová. 

Poté určil ověřovatele zápisu Ing. Ladislava Illeho a Antonína Petra. 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) Výpověď smlouvy s firmou SUEZ Využití zdrojů a.s. 

3) Žádost o prodloužení termínu plnění akce Společenské zařízení. 

4) Volba přísedícího u Okresního soudu Svitavy. 

5) Finanční vypořádání prostředků se státním rozpočtem za r. 2017. 

6) Zpráva o finanční kontrole ve veřejné správě za rok 2017. 

7) Smlouva o sdružování prostředků na nákup knih do výměnného fondu pro knihovny 

Pardubického kraje. 

8) Různé. 

9) 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 Ing. Ladislava Illeho a Antonína Petra, zapisovatelku  

Sylvu  Továrkovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka určuje ověřovatele zápisu Ing. Lad. Illeho a 

Antonína Petra, zapisovatelkou Sylvu Továrkovou. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0  Zdržel se 0. 

 

2. Výpověď smlouvy s firmou SUEZ CZ Využití zdrojů a.s. 

ZO rozhodlo o vstupu Obce do DSO TS Malá Haná Sudice /schváleno dne 

26.10.2017/,proto je nutné dát výpověď Smlouvy o provádění sběru, odvozu, třídění, 

využívání a odstraňování komunálního odpadu se svozovou firmou SUEZ Využití 

zdrojů a.s. k 31.12.2018.    

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka souhlasí s výpovědí  Smlouvy o provádění sběru, 

odvozu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu uzavřené mezi obcí 

Bělá u Jevíčka a společností SUEZ Využití zdrojů a.s. k 31.12.2018 a pověřuje ke 

sdělení a podpisu ukončení platnosti smlouvy. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0. 

 

3. Žádost o prodloužení plnění akce Společenské zařízení. 

 

Firma WRAGET SB s.r.o. požádala 16.2.2018 o prodloužení termínu plnění Smlouvy 

o dílo ze dne 31.8.2017 na akci Společenské zařízení Bělá u Jevíčka z důvodů 

technických problémů a změny projektu opěrné zdi s novým termínem plnění a 

předání do 17.8.2018. Starosta informoval zastupitele, že toto bude řešeno Dodatkem 

č. 2  smlouvy o dílo.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo s firmou WRAGET SB 

s.r.o. na prodloužení termínu plnění a předání akce Společenské zařízení do 

17.8.2018 a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0. 

 

4. Volba přísedícího u Okresního soudu Svitavy. 

 

V uplynulém období působil u Okresního soudu Svitavy jako přísedící p. Josef 

Červinka, bytem Bělá u Jevíčka 120. Na další období 2018-2022 doporučuje ZO opět 

p. Josefa Červinku, který se zvolením souhlasí. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka volí přísedícím u Okresního soudu Svitavy  

Josefa Červinku, trvale bytem Bělá u Jevíčka 120 na období 2018-2022.  

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0. 
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5. Finanční vypořádání prostředků se SR v r. 2017. 

 

Předsedkyně FV seznámila přítomné se zprávou o finančním vypořádání prostředků se 

SR v r. 2017, kterou projednal na své schůzi FV dne 19.3.2018 a tato Zpráva je 

přílohou zápisu. 

  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí zprávu o finančním vypořádání 

prostředků se státním rozpočtem v r. 2017. 

 

 

6. Zpráva o finanční kontrole za rok 2017. 

 

Předsedkyně  FV seznámila zastupitele se Zprávou o finanční kontrole ve veřejné 

správě za r. 2017. Zpráva byla projednána na schůzi FV 19.3.2018 a je přílohou tohoto 

zápisu. 

 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí Zprávu o finanční kontrole ve 

veřejné správě za rok 2017. 

 

 

7. Smlouva o sdružení prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny 

Pardubického kraje. 
 

Starosta předložil žádost Městské knihovny ve Svitavách o finanční podporu 

sdruženému fondu na nákup knih pro výměnný fond knihoven našeho regionu. 

Navržená finanční částka je 1 000,- Kč. Nebyl podán jiný návrh. 

 

Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje finanční částku na nákup knih do 

výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice ve výši 1 000,- Kč a pověřuje 

starostu podepsáním Smlouvy o sdružování prostředků výměnného fondu pro 

knihovny v regionu Pardubice. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0. 

 

8. Různé. 
a) Starosta – pro zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů byla na 

doporučení Regionu MTJ vybrána firma Schola Servis GDPR, s.r.o. Prostějov /z 
oslovených 5 firem/.  

Tato firma nabízí provedení analýzy v oblasti zpracování osobních údajů za 

dohodnutou cenu 18 000,- Kč a funkci pověřence GDPR v ceně 1 800,- Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb 

pověřence pro ochranu osobních údajů s firmou Schola Servis GDPR s.r.o. a 

pověřuje starostu jejím podpisem. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0. 
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b) Starosta – CN na opravy místních komunikací v r. 2018 v obci Bělá zaslaly dvě 

firmy ze tří oslovených  - ROADMEDIC Šumperk oprava asfaltovou emulzí v ceně 

3 450,- Kč/t bez DPH vč. dopravy  

          - NVB LINE s.r.o. Kvasice oprava technologií TURBO 

3 800,- Kč/t bez DPH 

ZO vybralo jako cenově nejvýhodnější firmu ROADMEDIC s.r.o. Šumperk       

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na opravu 

místních komunikacích v obci Bělá u Jevíčka s firmou ROADMEDIC Šumperk a 

pověřuje starostu jejím podpisem. 

 

c) Region MTJ zaslal výzvu na úhradu členského příspěvku pro rok 2018, který činí 

25,- Kč/obyv. Celková výše příspěvku činí 9 325,- Kč. 

 

d) starosta informoval zastupitele, že byla obci udělena finanční oprava ze strany 

SFŽP ve výši 5% z důvodu nesplnění jednoho bodu zadávací dokumentace – obsah 

motoru min. 1600 m3.  

  

e) starosta – z důvodu neprodejnosti hasičského vozidla AVIA FURGON bylo 

rozhodnuto o jeho ekologické likvidaci. 

 

f) starosta pozval přítomné na akce, které se budou konat v nejbližších termínech:      

- tradiční pletení pomlázek 28.3.2018 v 16,00 hod. v zasedací místnosti OÚ   

- žehnání DA FORD a svěcení kříže před OÚ 21.4.2018 

- Den matek – divadelní představení REVIZOR ve V. Opatovicích 12.5.2018 

- zájezd do Bělé nad Radbuzou 8.-10.6.2018 – podrobné informace podá starosta 

případným zájemcům 

 

g) starosta – firma VHOS a.s. bude pokračovat v opravách vodovodního řadu v části 

Malonín – termín dokončení prací cca konec srpna 2018. 

 

h) starosta – od měsíce dubna 2018 zaměstná obec 3 pracovníky a od května 2018 

přijme obec čtvrtého pracovníka na VPP.  

 

9. Diskuze a závěr. 

 

Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 

 

 
Starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil  v 17,45 hod. 

  

 

Zápis byl vyhotoven dne: 23.3.2018. Zapisovatelka: Továrková  Sylva, upravil Nárožný Petr. 

 

 

Ověřovatelé:             Ing. Lad. Ille……………........ 

 

          Petr Antonín....................... 

 

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