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

Zápis
z 28. zasedání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka,
konaného dne 8.6.2022 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 1.6.2022 do 8.6.2022.
Starosta konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva, (z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva, p. Kobelka se omluvil) a zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona
o obcích).
Starosta se zeptal, zda ověřovatelé předchozího zápisu p. Ing. 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. 27 ze zasedání ZO dne
30.3.2022.
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. Schválení programu.
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele.
3. Účetní závěrka za rok 2021.
4. Závěrečný účet obce za rok 2021 a Zpráva o přezkoumání hosp. obce za rok 2021.
5. Rozpočtové opatření č. 2/2022.
6. Plán práce ZO na 2. pololetí 2022.
7. Smlouva o poskytnutí dotace POV PK – Podpora prodejny potravin.
8. Smlouva o poskytnutí dotace POV PK – Modernizace kulturního domu.
9. Veřejná zakázka „Modernizace kulturního domu – klimatizace“.
10. Smlouva o poskytnutí dotace – Obnova kříže v místní části Malonín“.
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11. Veřejná zakázka „Obnova kříže v místní části Malonín“.
12. Smlouva o poskytnutí dotace – Obnova schodiště kaple Malonín.
13. Veřejná zakázka „Obnova schodiště kaple Malonín“.
14. Smlouva o poskytnutí dotace – Podpora podnikatelské aktivity obce Bělá u Jevíčka.
15. Veřejná zakázka „Zpevněná plocha pod kontejnery“.
16. Příkazní smlouvy „Bělá u Jevíčka ČOV a splašková kanalizace“.
17. Změna č. 2 Územního plánu Bělá u Jevíčka.
18. Darovací smlouvy s SH ČMS SDH Bělá u Jevíčka a SDH Smolná.
19. Smlouva o budoucí smlouvě č. IV-12-2022311/SOBSVB/2 s ČEZ a.s.
20. Žádosti o pronájem pozemků v k.ú. Smolná u Jevíčka.
21. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce v nadcházejícím volební období.
22. Prodejní cena palivového dřeva.
23. Různé.
24. Diskuze.
25. Závěr.
Starosta se zeptal na případné další změny či doplnění programu. Žádné doplňující body nebo
připomínky nebyly vzneseny a starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje program 28. 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. Vaškovu a p. Dražila a zapisovatelem p. Illeho. K návrhu
nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka určuje ověřovatele zápisu Markétu Vaškovou a Zdeňka
Dražila, zapisovatelem Ing. Ladislava Illeho.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

3. Účetní závěrka za rok 2021.
Starosta předal slovo předsedovi FV p. Dražilovi, který konstatoval, že byly výboru předloženy
veškeré významné podklady stanovené vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování
účetních závěrek. Není tedy nutné doplňovat informace a předkládat další účetní záznamy
ke schválení účetní závěrky. Rovněž neexistují nesprávnosti, které by byly v rozporu s věrným
a poctivým obrazem účetní závěrky. Bylo zjištěno, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný
a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce Bělá u Jevíčka k 31.12.2021. Proto
FV doporučuje zastupitelstvu obce účetní závěrku za rok 2021 schválit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje účetní závěrku obce Bělá u Jevíčka za rok 2021.
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu
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předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

4. Závěrečný účet obce za rok 2021 a Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021.
Starosta předal slovo předseda FV p. Dražilovi, který konstatoval, že schválení závěrečného účtu
obcí probíhá na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
§17. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn od 13.5.2022 na elektronické úřední desce v plném
rozsahu, na úřední desce v užším rozsahu. Schválený závěrečný účet obce za rok 2021 bude
zveřejněn na úřední desce až do doby schválení závěrečného účtu obce za následující rozpočtový
rok. Dokumenty projednal FV, který je doporučuje ke schválení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce
a schvaluje „Závěrečný účet obce Bělá u Jevíčka za rok 2021“ včetně „Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Bělá u Jevíčka za rok 2021“.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

5. Rozpočtové opatření č. 2/2022.
Starosta předal slovo předsedovi FV p. Dražilovi, který seznámil zastupitele s rozpočtovým
opatřením č. 2/2022, které projednal FV a doporučil ZO ke schválení. Ze strany zastupitelů nebylo
dalších dotazů. RO je přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

6. Plán práce ZO na 2. pololetí 2022.
Místostarosta přečetl Plán práce ZO na 2. pololetí roku 2022, který je přílohou tohoto zápisu.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky či doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje plán práce Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka
na 2. pololetí roku 2022.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

7. Smlouva o poskytnutí dotace POV PK – Podpora prodejny potravin.
Starosta informoval, že na základě podané žádosti ze dne 17.1.2022 o poskytnutí dotace z POV
PK v roce 2022, dotační titul 2 - Prodejny, byla Zastupitelstvem PK schválena obci dotace ve výši
100.958,- Kč. Starosta předkládá ke schválení Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
z Programu obnovy venkova ev. č. OŽPZ/22/22620.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje „Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy
venkova“, dotační titul 2, evidenční číslo smlouvy OŽPZ/22/22620 s Pardubickým krajem
na podporu prodejny potravin a smíšeného zboží ve výši 100.958,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

8. Smlouva o poskytnutí dotace POV PK – Modernizace kulturního domu.
Starosta informoval, že na základě podané žádosti ze dne 10.12.2021 o poskytnutí dotace z POV
PK na rok 2022 na akci „Modernizace kulturního domu“, byla Zastupitelstvem PK schválena obci
dotace ve výši 100.000,- Kč. Starosta předkládá ke schválení Smlouvu o poskytnutí dotace
z Programu obnovy venkova ev. č. OŽPZ/22/22299.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje „Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy
venkova“, dotační titul 1, evidenční číslo smlouvy OŽPZ/22/22299 s Pardubickým krajem
na akci „Modernizace kulturního domu v Bělé u Jevíčka“ ve výši 100.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

9. Veřejná zakázka „Modernizace kulturního domu – klimatizace“.
Starosta informoval, že na základě přidělené dotace POV PK nejprve konzultoval s firmami
z oboru nejvhodnější řešení pro odklimatizování sálu kulturního domu. Jako nejúčinnější
a nejvhodnější řešení byly doporučeny dvě kazetové stropní jednotky zabudované do podhledu
stropu sálu a dvě venkovní jednotky umístěné na zadním plášti fasády budovy KD. Na tomto
základě starosta vyhlásil veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie – Modernizace kulturního
domu, v rámci, které oslovil s žádostí o zpracování cenové nabídky na dodávku a montáž
klimatizace pro sál kulturního domu tři dodavatele. Ve stanoveném termínu byly doručeny
nabídky od tří firem:
• Ing. Ondřej Getzel, Janov 66, 569 55 Janov
208.672,- Kč vč. DPH
• TERMOMONT s.r.o., Jelínkova 982/26, 616 00 Brno
236.265,- Kč vč. DPH
• Vladimír Škeřík, Voděrady 26, 566 01 Voděrady
264.345,- Kč vč. DPH
Starosta navrhuje jako cenově nejvýhodnější nabídku od firmy Ing. Ondřej Getzel, 569 55 Janov
66 a předkládá ZO ke schválení Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky a Smlouvu o dílo
s touto firmou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje „Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky“
v rámci akce „Modernizace kulturního domu Bělá u Jevíčka – klimatizace“ s ekonomicky
nejvýhodnější nabídkou od fy Ing. Ondřej Getzel, Janov 66, 569 55 Janov, IČ: 75315424 ve výši
208.672,- Kč vč. DPH, současně schvaluje „Smlouvu o dílo“ s tímto dodavatelem.
Výsledek hlasování : Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl přijat

10. Smlouva o poskytnutí dotace – Obnova kříže v místní části Malonín“.
Starosta informoval, že na základě podané žádosti ze dne 19.1.2022 o poskytnutí dotace z Odboru
kultury a památkové péče PK, dotační program: Podpora kultury a památkové péče v PK na rok
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2022 – Podprogram 3, byla Zastupitelstvem PK schválená dotace na obnovu polního litinového
kříže s kamenným fundamentem v místní části Malonín ve výši 40.000,- Kč. Starosta předkládá
ke schválení Smlouvu o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v PK
na rok 2022, evidenční číslo smlouvy: OKSCR/22/23187.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje „Smlouvu o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 –
Podpora památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2022“, evidenční číslo smlouvy
OKSCR/22/187, na realizaci akce „Bělá u Jevíčka –Malonín, obnova kříže“, ve výši 40.000,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

Starosta dále uvedl, že kříž je v havarijním stavu a že je dobře, že napotřetí byla dotace obci
poskytnuta a kříž bude zachráněn a zachován příštím generacím. Již v roce 2019 proběhla jednání
o nutnosti opravy polního kříže s Ing. Janem Krmašem, stavebním technikem z Biskupství
brněnského, který tehdy nabízel finanční spoluúčast na záchranu kříže. Starosta Ing. Krmaše znovu
oslovil a informoval o poskytnutí dotace a ten následně nabídl obci finanční dar ve výši 7.000,- Kč
na obnovu kříže. Na základě toho byla podepsána darovací smlouva o poskytnutí účelového daru
Ing. Janem Krmašem obci Bělá u Jevíčka, kterou starosta předkládá na vědomí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí darovací smlouvu o poskytnutí účelového
daru ve výši 7.000,- Kč na opravu litinového kříže umístěného na p.č. 126/1 v k.ú. Malonín,
panem Ing. Janem Krmašem, 549 32 Velké Poříčí.
11. Veřejná zakázka „Obnova kříže v místní části Malonín“.
Starosta informoval, že na základě přidělené dotace z programu Podpora kultury a památkové péče
v PK na rok 2022 vyhlásil veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie – Obnova kříže v obci
Bělá u Jevíčka – místní část Malonín, v rámci, které oslovil s žádostí o zpracování cenové nabídky
na obnovu litinového kříže tři dodavatele. Ve stanoveném termínu byly doručeny nabídky od dvou
firem:
• Monika Lokajová, Hofmanova 323, 506 01 Jíčín
55.435,- Kč nepl. DPH
• Ing. Ladislav Kryl, Zdislav 9, 538 54 Luže
83.490,- Kč vč. DPH
• Kamenosochařství Hemzal, Konice – přes telefonický příslib cenovou nabídku nepodalo
Starosta navrhuje jako cenově nejvýhodnější nabídku od firmy Monika Lokajová, Hofmanova
323, 506 01 Jičín a předkládá ZO ke schválení Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky
a Smlouvu o dílo s touto firmou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje „Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky“
v rámci akce „Obnova kříže v obci Bělá u Jevíčka – místní část Malonín“ s ekonomicky
nejvýhodnější nabídkou od fy Monika Lokajová, Hofmanova 323, 506 01 Jičín, IČ: 72814071
ve výši 55.435,- Kč, současně schvaluje „Smlouvu o dílo“ s tímto dodavatelem.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl přijat

12. Smlouva o poskytnutí dotace – Obnova schodiště kaple Malonín.
Starosta informoval, že na základě podané žádosti ze dne 27.1.2022 o poskytnutí dotace z Odboru
kultury a památkové péče PK, dotační program: Podpora kultury a památkové péče v PK na rok
S t r á n k a 5 | 11

2022 – Podprogram 3, byla Zastupitelstvem PK schválená dotace na obnovu schodiště kaple
Malonín ve výši 20.000,- Kč. Starosta předkládá ke schválení Smlouvu o poskytnutí dotace
z Podrogramu 3 – Podpora památkové péče v PK na rok 2022, evidenční číslo smlouvy:
OKSCR/22/23186.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje „Smlouvu o poskytnutí dotace z Podrogramu 3 –
Podpora památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2022“, evidenční číslo smlouvy
OKSCR/22/23186, na realizaci akce „Bělá u Jevíčka – Malonín, kaple – oprava schodiště“,
ve výši 20.000,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

13. Veřejná zakázka „Obnova schodiště kaple Malonín“.
Starosta informoval, že na základě přidělené dotace z programu Podpora kultury a památkové péče
v PK na rok 2022 vyhlásil veřejnou zakázku malého rozsahu I. kategorie – Obnova schodiště kaple
Malonín, v rámci, které oslovil s žádostí o zpracování cenové nabídky na obnovu schodiště tři
dodavatele. Ve stanoveném termínu byla doručena nabídky jedné firmy:
• Lenka Smékalová, Světlá 122, 679 63 Velké Opatovice
38.000,- Kč nepl. DPH
Starosta navrhuje schválit tuto cenovou nabídku od fy Lenka Smékalová, Světlá 122, 679 63 Velké
Opatovice včetně smlouvy o dílo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje cenovou nabídkou od fy Lenka Smékalová, Světlá
122, 679 63 Velké Opatovice, IČ: 06027903 ve výši 38.000,- Kč, současně schvaluje „Smlouvu
o dílo“ s tímto dodavatelem.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl přijat

14. Smlouva o poskytnutí dotace – Podpora podnikatelské aktivity obce Bělá u Jevíčka.
Starosta informoval, že na základě podané žádosti ze dne 26.1.2022 o poskytnutí dotace
z dotačního programu „Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech
Pardubického kraje na rok 2022“ na projekt „Podpora podnikatelské aktivity obce Bělá u Jevíčka
– Novostavba venkovního zázemí ke kulturnímu domu Bělá u Jevíčka – etapa č.1“ byla
Zastupitelstvem PK schválena obci dotace ve výši 870.000,- Kč. Starosta předkládá ke schválení
Smlouvu o poskytnutí dotace s Pardubickým krajem, evidenční číslo smlouvy OR/22/. Dále
starosta informoval, že na akci „Novostavba venkovního zázemí ke kulturnímu domu Bělá
u Jevíčka“ byla odborem výstavby a územního plánování Jevíčko vydáno rozhodnutí a stavební
povolení s nabytím právní moci ke dne 18.5.2022, následně bude na tuto akci vyhlášena veřejná
zakázka a výběrové řízení na dodavatele.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje „Smlouvu o poskytnutí dotace z programu
Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje“,
na projekt Podpora podnikatelské aktivity obce Bělá u Jevíčka, evidenční číslo smlouvy OR/22/
s Pardubickým krajem na akci „Novostavba venkovního zázemí ke kulturnímu domu Bělá
u Jevíčka – etapa č.1“ ve výši 870.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Petr)

Návrh byl přijat.
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15. Veřejná zakázka „Zpevněná plocha pod kontejnery“.
Starosta informoval, že na základě projektové dokumentace, zpracované firmou Ing. Jan Dostál,
Velké Opatovice, vyhotovil zadávací dokumentaci včetně výzvy k podání nabídky na veřejnou
zakázku malého rozsahu II. kategorie „Zpevněná plocha pro kontejnery tříděného odpadu v Bělé
u Jevíčka“. V rámci uzavřené výzvy oslovil a obeslal čtyři dodavatele, zabývající se příslušnou
stavební podnikatelskou činností.
Dále starosta ustanovil komisi pro výběrové řízení VZMR „Zpevněná plocha pro kontejnery
tříděného odpadu Bělá u Jevíčka“, ve složení Ing. Ladislav Ille, Markéta Vašková a Antonín Petr.
Komise se sešla k otvírání obálek dne 18.5.2022 a v 15:30 hod zahájila svoji činnost. Vyhodnotila
čtyři doručené nabídky splňující podmínky zadávací dokumentace a podle hodnotícího kritéria
nejnižší nabídkové ceny a prokázání splnění kvalifikace, komise ustanovila a doporučila jako
nejvýhodnější nabídku uchazeče Josef Geršl, Zadní 675, 569 43 Jevíčko ve výši 381.639,39 Kč
bez DPH / 461.783,66 Kč včetně DPH.
Starosta předkládá na základě doporučení výběrové komise ke schválení „Rozhodnutí o výběru
nejvýhodnější nabídky“ a dále Smlouvu o dílo s výše uvedenou firmou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje v rámci veřejné zakázky Zpevněná plocha
pro kontejnery tříděného odpadu v Bělé u Jevíčka „Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky
a přidělení zakázky“ firmě Josef Geršl, Zadní 675, 569 43 Jevíčko, IČ: 16208480, za cenu
381.639,39 Kč bez DPH a dále schvaluje „Smlouvu o dílo“ s tímto dodavatelem.
Výsledek hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Továrek) Návrh byl přijat

16. Příkazní smlouva „Bělá u Jevíčka ČOV a splašková kanalizace“.
Starosta úvodem uvedl, že situace s cenami materiálů a stavebních prací je velmi nepříznivá a tato
doba nepřeje velkým investicím, přesto je nutné učinit další postupné kroky v přípravě celého
projektu odkanalizování obce. I za cenu, že bude kompletní projekt připravený čekat na vhodnější
dobu realizace.
Dalšími postupnými a nezbytnými kroky ve věci přípravy odkanalizování obce je výběr
zhotovitele projektové dokumentace pro provedení stavby a výběr dotačního manažera
(komplexního administrátora) projektu Bělá u Jevíčka – ČOV a splašková kanalizace. Pro přípravu
a organizační zajištění obou výběrů starosta oslovil firmu Jiří Abraham, Paseky 72, 539 44 Proseč.
S touto firmou již v minulosti obec v podobných záležitostech spolupracovala. Starosta předkládá
ke schválení „Příkazní smlouvu č. 11/2022“ k zajištění výše uvedeného za cenu 30.000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje „Příkazní smlouvu č. 11/2022“ s firmou Jiří
Abraham, Paseky 72, 539 44 Proseč, IČ: 03768406, na přípravu a organizační zajištění výběru
zhotovitele projektové dokumentace pro provedení stavby Bělá u Jevíčka ČOV a splašková
kanalizace a výběru dotačního manažera – komplexního administrátora projektu Bělá u Jevíčka
ČOV a splašková kanalizace, za cenu 30.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl přijat

17. Změna č. 2 Územního plánu Bělá u Jevíčka.
Starosta informoval, že poslední Změna ÚP č. 1 je z roku 2019 a že k dnešnímu dni obdržel sedm
žádostí o další změnu územního plánu s tím, že jednotlivý žadatelé souhlasí s finanční spoluúčastí
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na nákladech na pořízení změny ÚP. Z těchto důvodů navrhuje ZO schválit pořízení Změny č. 2
územního plánu Bělá u Jevíčka. Hlasování en block.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje pořízení Změny č. 2 územního plánu Bělá
u Jevíčka zkráceným postupem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje starostu p. Petra Nárožného jako určeného
zastupitele pro pořízení Změny č. 2 územního plánu Bělá u Jevíčka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje pořizovatelem Změny č. 2 územního plánu Bělá
u Jevíčka MěÚ Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování.
Výsledek hlasování:

Pro: 6 Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

18. Darovací smlouvy s SH ČMS SDH Bělá u Jevíčka a SDH Smolná.
Starosta informoval, že jako každoročně, i letos na základě Smlouvy o mobilním sběru a odvozu
kovového odpadu ze dne 1.3.2015 vyzval místní spolky (SDH Bělá u Jev. a SDH Smolná)
k provedení sběru kovového odpadu. Je to od r. 2015 tradiční postup v řešení sběru kovového
odpadu, kdy se původcem odpadu stala obec a kdy obec následně obdrženou částku vrací místním
spolkům. Díky situaci na trhu a všeobecnému zdražování stouply i výkupní ceny surovin,
za kovový odpad to je 8,- Kč za kg, což při 5,43 t činí pro SDH Bělá 43.040,- Kč a při 1,65 t činí
13.200,- Kč pro SDH Smolná. Na tyto částky je nutné uzavřít darovací smlouvy, které starosta
předkládá ke schválení. Starosta připomněl, že kovový šrot historicky v obci realizovali místní
spolky, kdy výnos vždy patřil těmto spolkům. Občané to tak vždy chápali, že odevzdáním šrotu
přispívají na činnost těchto spolků, proto není důvod se pozastavovat nad současnou výší výnosu
za kovový odpad, který si místní spolky zcela jistě zaslouží. Hlasování en block.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje „Darovací smlouvu s HS ČMS SDH Bělá
u Jevíčka“ ve výši 43.040,- Kč za realizaci sběru kovového odpadu dle Smlouvy o mobilním
sběru a odvozu kovového odpadu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje „Darovací smlouvu s HS ČMS SDH Smolná“
ve výši 13.200,- Kč za realizaci sběru kovového odpadu dle Smlouvy o mobilním sběru a odvozu
kovového odpadu.
Výsledek hlasování:

Pro: 6 Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

19. Smlouva o budoucí smlouvě č. IV-12-2022311/SOBSVB/2 s ČEZ a.s.
Starosta připomněl, že o této smlouvě se již hlasovalo v minulosti, několikrát se však měnila trasa,
podmínky a znění smlouvy. Dnešní jednání navazuje na stav popsaný na zasedání ZO dne
30.3.2022, bod č. 8.
Součástí touto smlouvou schvalované stavby je záměr výstavby veřejného osvětlení s umístěním
vedení VO do výkopu realizovaného ČEZem. S tímto záměrem vyslovil ČEZ 31.3.2022 souhlas
za podmínky veřejnoprávního projednání včetně projektové dokumentace. Starosta obratem
oslovil firmu Energomontáže Votroubek s žádostí o CN. Tato byla doručena dne 28.4.2022 ve výši
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21.000,- Kč. Starosta vystavil dne 2.5.2022 objednávku na zpracování PD, odpověď od projektanta
p. Tobišky přišla až 7.6.2022 s tím, že konečně dostal projekt od nadřízeného ke zpracování. Tímto
je splněna podmínka starosty, že v době realizace stavby bude zpracována projektová
dokumentace na přílož vedení veřejného osvětlení v rámci prací prováděných ČEZem (viz dopis
starosty ze dne 19.5.2022 firmě Energomontáže Votrobek s.r.o.). Starosta předložil Smlouvu
o budoucí smlouvě č. IV -12-2022311, Bělá u Jevíčka p.č. 46/1, knn ve třetí variantě,
pro přehlednost bude označeno navíc symbolem: (var.3). Jednorázová náhrada bude vyplacena
po provedení věcného břemene do KN ve výši 84.100,- Kč. Zároveň je nutné zrušit usnesení
o schválení smlouvy ve variantě 2, schválené ZO dne 8.9.2021. Hlasování en block.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka ruší Usnesení č. 23/1/6 ze dne 8.9.2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2022311/SOBS VB/2“ (var.3) s ČEZ Distribuce,
a.s, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Výše jednorázové náhrady za Věcné břemeno
činí 84.100,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro: 6 Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

20. Žádosti o pronájem pozemků v k.ú. Smolná u Jevíčka.
Starosta informoval o žádosti p. RXXXXXX DXXXXXX o pronájem části pozemku p.č. 445/5
v k.ú. Smolná u Jevíčka o ploše cca 10 m 2 za účelem stavby zastřešeného stání pro osobní
automobil, viz projektová dokumentace, v zájmovém území nevedou žádné sítě, nic nebrání
vyvěšení záměru pronájmu.
Dále starosta informoval o žádosti p. KXXXXXX NXXXXXX o pronájem části pozemku p.č. 19
v k.ú. Smolná u Jevíčka za účelem stavby přístřešku pro dva osobní automobily o ploše cca 80 m 2.
Zájmovým územím prochází zemní vedení plynu. Ing. Ille připomenul, že nebudeme pronajímat
část zasíťovaného pozemku a také je nutné dodržet ochranné pásmo plynového vedení. Dále je
k žádosti nutné přiložit na takto velký přístřešek zpracovanou PD nebo alespoň náčrt řešení.
Vyvěšení záměru proto doporučil odložit do doby, než bude uvedené doloženo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí žádosti o pronájem části pozemků v k.ú.
Smolná u Jevíčka.
21. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce v nadcházejícím volební období.
Starosta informoval o povinnosti stanovení počtu členů zastupitelstva na nadcházející volební
období a navrhnul počet členů sedm. Žádný jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje počet sedmi volených členů zastupitelstva obce
na další volební období 2022 - 2026.
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

S t r á n k a 9 | 11

22. Prodejní cena palivového dřeva.
Starosta informoval, že vzhledem k měnící se situaci na trhu cen, požádal finanční výbor o návrh
nového prodejního ceníku palivového dřeva a předal předsedovi FV slovo. P. Dražil uvedl, že FV
navrhuje zastupitelstvu ke schválení cenu za samovýrobu 450,- Kč/prm (prostorový metr)
a za hotovou výrobu 1.200,- Kč/prm. Hlasování en block.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka ruší platnost prodejního ceníku palivového dřeva ze dne
1.7.2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje aktualizovaný prodejní ceník palivového dřeva
za samovýrobu 450,- Kč/prm a hotovou výrobu za 1.200,- Kč/prm s platností od 9.6.2022.
Výsledek hlasování:

Pro: 6 Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

23. Různé.
23.1 Žádost o odkup pozemku p.č. 43/1 v k.ú. Malonín.
Starosta informoval o zvýšeném zájmu o pozemky v obci za účelem výstavby. V majetku obce
jsou pozemky p.č. 43/1, p.č. 42/1 a p.č. 43/3 v k.ú. Malonín, kde by bylo možné uvažovat o možné
výstavbě rodinných domů.
Starosta předložil ZO žádost p. DXXXXXX FXXXXXX, XXXXXX, o odkup pozemku p.č. 43/1
v k.ú. Malonín za účelem výstavby k trvalému bydlení.
Starosta požádal zastupitele o názor ve věci případného prodeje uvedených pozemků. Zastupitelé
ve svých odpovědích vyjádřili předběžnou vůli k prodeji obecních pozemků s důrazem
na rozumné rozparcelování a stanovení časové podmínky termínu výstavby k bydlení. Starosta
uvedl, že v bodě různé nechce přijímat usnesení a celá záležitost bude na programu příštích
zasedání.
23.2 Návrh na směnu nebo prodej pozemků p.č. 213/1 a p.č. 217 v k.ú. Smolná u Jevíčka.
Starosta informoval o telefonickém návrhu zástupkyně společnosti Agro2000 p. PXXXXXX
na směnu nebo prodej pozemků p.č. 213/1 a p.č. 217 v k.ú. Smolná u Jevíčka. Dále také informoval
o situaci na předmětných pozemcích, které p. ŠXXXXXX prozatím nevyklidila ani neuvedla
do původního stavu a zeptal se na názory zastupitelů. Ing. Ille řekl, že dokud nebudou pozemky
vyklizeny a vráceny do původního stavu, je jakákoliv diskuse na toto téma předčasná.
23.3 Mobilní signál v obci.
Starosta informoval o jednání dne 17.5.2022 se zástupci O2, Cetinu, projektantem a statikem,
spojené s prohlídkou místa pro umístění vysílače společnosti O2 na střeše a půdě budovy obecního
úřadu. Dle předběžného vyjádření tato varianta pokrytí obce mobilním signálem přichází v úvahu
a o dalším vývoji bude obec a následně občané i informováni.
23.4 Veřejný rozhlas.
Starosta informoval, že na pouštění nové hudby před i po hlášení obecního rozhlasu má obec
zajištěnu výhodnou licenci, která byla pořízena v rámci slevového licenčního balíčku přes
Sdružení místních samospráv. Tato změna byla realizována na četné žádosti občanů a po zavedení
je většinově kladně hodnocena.
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23.5 Veřejně prospěšné práce.
Starosta informoval, že žádosti na pracovníky VPP byly ÚP Svitavy letos zamítnuty. Od června
se podařilo sjednat podporu od ÚP pouze pro paní Jurčagovou v rámci programu Flexi
na poloviční pracovní úvazek. Proto starosta znovu žádá občany, kterým to dovoluje zdravotní
stav, aby se o plochy v blízkosti svých nemovitostí, starali sami.
23.6 Žádost o dotaci z MMR na víceúčelové sportovní hřiště.
Starosta informoval, že termín zveřejnění výsledků byl posunut z 31.5.2022 na 14.6.2022.
23.7 Výbor pro kulturu a občanské záležitosti – dětský den.
Starosta předal slovo předsedkyni kulturního výboru p. Vaškové, která pozvala přítomné na dětský
den – vítaní prázdnin, který se bude konat v sobotu 25.6.2022 s bohatým programem, dále
požádala místní firmy i občany o sponzorské dary do dětské tomboly.
23.8 Není Bělá jako Bělá 2022.
Starosta informoval o tom, že od pátku 10.6.2022 do neděle 12.6.2022 se koná setkání obcí
s názvem Bělá, tentokrát ve Staré Bělé, do které se letos putuje vlakem. Obec bude reprezentovat
12 zástupců, kteří se přihlásili s tím, že si pobyt i stravu hradí ze svého.
23.9 Rozhodnutí o konání sportovní akce.
Starosta: od MěÚ Moravská Třebová jsme obdrželi oznámení o rozhodnutí o konání cyklistického
závodu „13. ročník závodu horských kol amatérů“, konaný dne 18.6.2022 s trasou přes obec Bělá
u Jevíčka.
24. Diskuze.
XXXXXX: kdo má povinnost provádět ořezávání stromů sahajících do elektrického vedení?

Odpověď: tuto povinnost má majitel pozemku, pokud tak neprovede, práce provede ČEZ.
25. Závěr.
Starosta popřál všem pevné zdraví, poděkoval zúčastněným za účast a v 17:45 hod zasedání
ukončil.

Zápis vyhotoven dne: 9.6.2022
Upravil: Petr Nárožný
Ověřovatelé: Markéta Vašková v. r.
Zdeněk Dražil v. r.
Starosta:

Nárožný Petr v. r.
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