
  

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 

569 43 Jevíčko 
 

Zápis 

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, 

konaného dne 26.11.2014 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 

19.11.2014  do 26.11.2014. 

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

členů zastupitelstva), omluvena Porketová Ladislava, tedy zastupitelstvo je usnášení 

schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Poté určil ověřovatele zápisu Josefa Červinku 

a Antonína Petra. Zápis provede p. Továrková S.  

Starosta se zeptal, zda ověřovatelé předchozího zápisu mají k tomuto zápisu 

připomínky. Bez připomínek.   

Schválení programu: 

 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou 

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

programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.  

 

1. Zahájení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 

2. Příkaz starosty k provedení inventarizace majetku obce za rok 2014. 

3. Jednací řád ZO Bělá u Jevíčka. 

4. Odměny za výkon funkce nově zvolených členů OZ na období r. 2014-2018. 

5. Rozpočtové opatření č. 5/14 a 6/4/14. 

6. Volba předsedy kulturní komise. 

7. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s HZS a.s. Jevíčko. 

8. Oprava podlahy v  MLK – výběr dodavatele prací. 

9. Různé, 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. 

 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 

Starosta určil ověřovatele zápisu Josefa Červinku a Antonína Petra, zapisovatelku  

Sylvu  Továrkovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka určuje ověřovatele zápisu Josefa Červinku a 

Antonína Petra, zapisovatelkou Sylvu Továrkovou. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0  Zdržel se 0 

 



 

2. Příkaz starosty k provedení inventarizace majetku obce za rok 2014. 

 

Starosta seznámil přítomné s plánem inventarizace majetku obce za rok 2014 a 

jmenoval členy hlavní a dílčích inventarizačních komisí pro jednotlivá zařízení. Toto 

je přílohou zápisu. 

Likvidační komise bude pracovat ve složení z těchto členů: předseda Červinka Josef, 

členové Porketová Ladislava a Ing. Ille Ladislav. 

Informativní schůzka k inventarizaci proběhne 10.12.2014 v 15,00 hod. v kanceláři Oú 

a zajistí ji členové Hlavní inventarizační komise. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí plán inventarizace majetku obce 

Bělá u Jevíčka za rok 2014 a nemá k tomuto plánu žádná doplnění. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0. 

 

3. Jednací řád ZO Bělá u Jevíčka. 

 

V článku 2 odst. 2.3 Jednacího řádu obce si OZ vyhrazuje právo rozhodovat o nákupu 

DHIM a DNIM  nad 20 000,- Kč. Toto bude řešeno doplňkem č. 1 k Jednacímu řádu. 

  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce mění Jednací řád v čl. 2, odst. 2.3:OZ si vyhrazuje právo 

rozhodovat o nákupu DHIM a DNIM  nad 20 000,- Kč.   

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0. 

 

 

4. Odměny za výkon funkce nově zvolených členů OZ na období 2014-2018. 

 

Měsíční odměny neuvolněným zastupitelům s platností od 1.12.2014 v souladu  

s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb. jsou stanoveny v této výši: 

starosta 13 000,- Kč, místostarosta 5 000,- Kč, předsedové výboru 1 000,- Kč  

a členové OZ 460,- Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje měsíční odměny za výkon funkcí členů 

obecního zastupitelstva dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

5. Rozpočtové opatření č. 5/14 a 6/4/14. 
  

Předsedkyně FV p. Smreková přečetla RO č. 5/14 a 6/4/14. Finanční výbor na své 

schůzi 24.11.2014 doporučil obě rozpočtová opatření ke schválení OZ. Opatření jsou 

přílohou tohoto zápisu. 

Zastupitelstvo pověřuje starostu provedením rozpočtového opatření k úpravě rozpočtu 

do konce roku 2014. 

Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o rozpočtovém opatření provedeném 

v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva 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. 5/14 a 6/4/14 a 

pověřuje starostu ke schválení rozpočtového opatření do konce roku 2014. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

 

6. Volba předsedy kulturní komise. 

 

Zastupitelstvo se dohodlo, že bude zřízena kulturní komise a na funkci předsedkyně 

kulturní komise byla navržena paní Markéta Vašková. 

Členové kulturní komise jsou Nárožný Petr, Červinka Josef, Porketová Ladislava, 

Smreková Anna, Knötigová Jana, Pazdírková Lenka, Andrlík Karel, Vašek Ladislav a 

Hebelková Miroslava. 

 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje zřízení kulturní komise a Markétu 

Vaškovou předsedkyní kulturní komise. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

 

 

7. Dodatek č. 1. k nájemní smlouvě s HZS Jevíčko a.s. 
 

Starosta předložil Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s HZS Jevíčko a.s. na pronájem 

pozemku od 1.1.2015 v celkové výši 15 460,-Kč. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s HZS Jevíčko a.s. a 

pověřuje starostu jejím podepsáním. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

 

8. Oprava podlahy v MLK – cenové nabídky. 
 

Byla vybrána cenová nabídka firmy Jiří Suchý, Smolná 17 ve výši 139 759,- Kč, firma 
není plátce DPH. 

  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku firmy Jiří Suchý, Smolná 17 ve výši 

139 759,- Kč na opravu podlahy v Místní lidové knihovně. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti  0  Zdržel se 0. 
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9. Různé: 

 

a) Starosta informoval přítomné o návrhu Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace na jednotku SDH obce ve výši 1 600,- Kč, která bude použita na výdaje 

související s odbornou přípravou velitelů a strojníků jednotky obce. 

 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 

2014 a pověřuje starostu jejím podepsáním. 

  

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0. 

 

b) Světlana Uhlířová-kadeřnictví žádá o prodloužení nájemní smlouvy na nebytové 

prostory v budově OÚ do 31.12.2016. Záměr byl vyvěšen na úř. desce 10.11.2014 

a sejmut 25.11.2014. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje prodloužení nájemní smlouvy se Světlanou Uhlířovou-

kadeřnictví do 31.12.2016. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

c) Starosta informoval občany, že na základě stížnosti p. XXXXXXXX na minulém 

zasedání OZ na nedodržování rychlosti v obci provedla Policie ČR měření 

rychlosti. 

 

d) Na žádost občanů bude dohodnuta s vedoucí prodejny COOP-Jednota paní Naďou 

Zapletalovou  úprava otevírací doby prodejny a to v pondělí a ve středu do 15,30 

hod. a v sobotu do 9,30 hod.  

Toto bude sděleno písemně vedoucí prodejny a vyhlášeno místním rozhlasem. 

 

e) Starosta - úklid komunikací v zimním období bude opět zajišťovat firma 

Autodoprava K+K, s.r.o., Boskovice. Objednávka již byla zaslána. 

 

f) Starosta – byl podán požadavek knihovnice, aby smrk před budovou Obecního 

úřadu v Bělé byl pokácen z důvodu prorůstání kořenů do budovy a narušování 

zdiva. Zajistí starosta. 

 

g) Starosta poděkoval pracovníkům VPP za podíl na přípravných pracích pro opravu 
podlahy v MLK. 

 

h) Starosta – kulturní komise bude navštěvovat jubilanty ve věku 70,75,80,85 a 90 a 

další kulatá jubilea s darem v hodnotě  500,- Kč.  

 

i) XXXXXXXX – zda se počítá při opravách osvětlení i s veřejným osvětlením u 

hřiště. 

Starosta odpověděl, že toto bude zohledněno v příštím roce při provádění oprav. 

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18,00 hodin. 
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Zápis byl vyhotoven dne: 2.12.2014. Zapisovatelka: Továrková  Sylva 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


