
Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 

569 43 Bělá u Jevíčka 
 

Zápis 

z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, 

konaného dne 12. 12. 2018 v 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 

4.12.2017  do 12.12. 2018.  Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

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

členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona 

o obcích).  

Poté určil ověřovatele zápisu Zdeňka Dražila a Markétu Vaškovou, 

zapisovatelku Sylvu Továrkovou. 

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

připomínky – bez připomínek. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje zápis z minulého zasedání: 

Výsledek hlasování:   Pro 7 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. K návrhu 

programu starosta požádal o rozšíření o další bod programu – 14. Právní doporučení 

k realizaci akce Společenské zařízení Bělá u Jevíčka.  

 

1) Zahájení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 

2) Rozpočet na rok 2019. 

3) Plán práce ZO na 1. pololetí r. 2019. 

4) Plán práce finančního a kontrolního výboru na rok 2019. 

5) Plán práce výboru pro kulturu a občanské záležitosti na rok 2019. 

6) Paušální náhrada mzdy v roce 2019 pro neuvolněné členy ZO a odměny zastupitelů 

dle nařízení vlády č. 202/2018 Sb. 

7) Rozpočtové opatření. 

8) Pronájem nebytových prostor pro podnikání holičství a kadeřnictví. 

9) Cena vodného v r. 2019. 

10) Plán financování obnovy vodovodu. 

11) Smlouva o dílo – Změna č. 1 ÚP Bělá u Jevíčka. 

12) Žádost o dotaci VISK 3 pro MLK Bělá u Jevíčka na rok 2019. 

13) Žádost o dotaci na přestavbu skříně PPS 12 pro JSDH Bělá u Jevíčka. 

14) Právní doporučení k realizaci akce Společenské zařízení Bělá u Jevíčka. 

15) Různé. 

16) Diskuze a závěr.  

 

Starosta dal hlasovat o návrhu programu.  
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Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje program zasedání: 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0. 

 

 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 

Starosta určil ověřovatele zápisu Zdeňka Dražila a Markétu Vaškovou, zapisovatelkou 

Sylvu Továrkovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka určuje ověřovatele zápisu Zdeňka Dražila 

a Markétu Vaškovou, zapisovatelkou Sylvu Továrkovou. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0  Zdržel se 0. 

 

 

2. Rozpočet na rok 2019. 

 

Návrh rozpočtu na rok 2019, který byl vyvěšen na úřední desce a na el. úřední desce 

od 26.11.2018 do 12.12.2018, přečetl předseda finančního výboru Zdeněk Dražil.  

Pan Dražil podal informaci o tom, že návrh rozpočtu na rok 2019 byl projednán na 

schůzi finančního výboru 10.12.2018 a finanční výbor jej doporučuje ke schválení 

zastupitelstvu. Návrh a rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové 

skladby dle vyhl. č. 323/2002 Sb., je přílohou tohoto zápisu. Všichni zastupitelé byli 

podrobně seznámeni s návrhem rozpočtu na rok 2019 a neměli další připomínky. 

  

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje rozpočet obce na rok 2019.  

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

 

3. Plán práce ZO na 1. pololetí r. 2019. 

 

Místostarosta Ing. Ille předložil návrh plánu práce ZO na 1. pololetí r. 2019. Nikdo 

ze zastupitelů neměl doplnění či jiný návrh.   

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje plán práce ZO na l. pololetí r. 2019.  

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti  0  Zdržel se 0. 

 

 

4. Plán práce finančního a kontrolního výboru na rok 2019. 

 

Předseda kontrolního výboru Antonín Petr informoval přítomné o hlavních bodech 

plánu práce na rok 2019 a předseda finančního výboru Zdeněk Dražil seznámil 

přítomné s plánem práce finančního výboru na rok 2019. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí plány práce finančního 

a kontrolního výboru na rok 2019 

 

 

5. Plán práce výboru pro kulturu a občanské záležitosti na rok 2019. 

 

Předsedkyně výboru pro kulturu a občanské záležitosti Markéta Vašková seznámila 

přítomné s plánem práce tohoto výboru na rok 2019. 

Plán práce je přílohou tohoto zápisu. 

           

Návrh usnesení: 

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

a občanské záležitosti na rok 2019. 

 

 

6. Paušální náhrada mzdy v roce 2019 pro neuvolněné členy ZO a odměny 

zastupitelů dle NV č. 202/2018 Sb. 

 

Starosta navrhl pro rok 2019 paušální částku – náhradu mzdy – pro neuvolněné členy 

zastupitelstva /OSVČ/ pro výkon veřejné funkce 200,- Kč/hod. 

 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje paušální částku 200,- Kč/hod jako 

náhradu mzdy pro neuvolněné členy zastupitelstva pro výkon veřejné funkce. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti  0  Zdržel se 0 

 

Dále starosta podal návrh na tyto odměny zastupitelů od 1.1.2019: 

starosta 0,6 násobek výše odměny uvolněného starosty /43 858,- Kč/ tj. 26 315,- Kč  

místostarosta    8 000,- Kč 

předsedové výborů      2 000,- Kč 

členové zastupitelstva   1 000,- Kč  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje odměny zastupitelů dle NV č. 202/2018 

Sb. s platností od 1.1.2019. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0  Zdržel se 1 /Továrek P./ 

 

 

7. Rozpočtové opatření č. 9/6/18. 

 

Předseda FV Zdeněk Dražil přečetl RO č. 9/6/18. Finanční výbor na své schůzi 

10.12.2018 doporučil rozpočtové opatření ke schválení ZO. Opatření je přílohou 

tohoto zápisu. 

Zastupitelstvo pověřuje starostu provedením rozpočtového opatření k úpravě rozpočtu 

do konce roku 2018. 

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. 9/6/18 

a pověřuje starostu  schválením rozpočtového opatření k 31.12.2018. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti  0  Zdržel se 0 

 

 

8. Pronájem nebytových prostor pro podnikání holičství a kadeřnictví. 

 

Paní Světlana Uhlířová si podala žádost o prodloužená nájemní smlouvy 

na provozování živnosti holičství a kadeřnictví v nebytových prostorách Obecního 

úřadu v Bělé u Jevíčka. 

Záměr pronájmu byl vyvěšen na úřední desce a el. úřední desce od 7.11. 

do 23.11.2018. Další zájemce o pronájem se nepřihlásil. 

Zastupitelstvo obce navrhuje prodloužit smlouvu do 31.12.2020 a zvýšit měsíční 

nájemné na 200,- Kč z původních 160,- Kč. 

 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje pronájem  nebytových prostor Světlaně 

Uhlířové k provozování živnosti holičství a kadeřnictví ve výši 200,- Kč/ měsíc 

do 31.12.2020 a pověřuje starostu podepsáním nové nájemní smlouvy. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti  0  Zdržel se 0 

 

 

9. Cena vodného v r. 2019. 

 

Po jednání se zástupcem VHOSu, a.s. byla navržena cena vodného pro rok 2019 

pro obec Bělá u Jevíčka ve výši 29,- Kč vč. DPH. Pan Petr Ant. uvedl, že i nadále je 

vodné pro naši obec nejnižší v širokém okolí. 

            

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje cenu vodného v roce 2019 ve výši 29,-

Kč vč. DPH. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti  0  Zdržel se 0 

 

 

10. Plán financování obnovy vodovodu. 

 

Dle zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích je povinností obce mít Plán 

financování obnovy vodovodu. Plán financování obnovy vodovodu je zpracován 

pro územní celek Bělá u Jevíčka a Smolná, který tvoří samostatný vodovod. Vodovod 

spravuje a provozuje VHOS a.s. Mor. Třebová. 

Plán financování obnovy vodovodu stanoví finanční prostředky na obnovu na období 

let 2019-2023 ve výši 450 tis. Kč ročně.       

  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Plán financování obnovy vodovodu. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti  0  Zdržel se 0 
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11.  Smlouva o dílo – Změna č. 1 ÚP Bělá u Jevíčka. 

 

Starosta informoval, že Ing. arch. Pavel Čížek z Chocně, byl jako původní zpracovatel 

ÚP vybrán pro zpracování změny č. 1 ÚP obce Bělá u Jevíčka vč. úplného znění 

po změně č. 1. Cena za zpracování činí dle smlouvy o dílo 98 000,- Kč. Starosta 

požádá o dotaci na realizaci ÚP Pardubický kraj.   

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Smlouvu o dílo na částku 98 000,- Kč 

za zpracování Změny č. 1 ÚP Bělá u Jevíčka vč. úplného znění po změně č. 1 

a pověřuje starostu podepsáním Smlouvy o dílo s ing. arch. P. Čížkem, Choceň.   

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti  0  Zdržel se 0 

 

 

12. Žádost o dotaci VISK 3 pro MLK Bělá u Jevíčka na rok 2019. 
 

Starosta informoval, že podal žádost o dotaci VISK 3 z Min. kultury na projekt 

„Obnova technického vybavení knihovny“ pro zakoupení nového PC včetně čtečky 

čárového kódu, které zrychlí a zkvalitní služby uživatelům knihovny. Požadovaná 

výše dotace činí 17 tis. Kč, celkové náklady projektu jsou 33 tis Kč.  

 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí zprávu o podání žádosti VISK 3 

na dotaci na projekt „Obnova technického vybavení knihovny“.   

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti  0  Zdržel se 0 

 

 

13.  Žádost o dotaci na přestavbu skříně PPS 12 pro JSDH Bělá u Jevíčka. 

 

Pro zajištění akceschopnosti JSDH  Bělá u Jevíčka je nutné provést přestavbu stávající 

skříně PPS 12 na nový brzděný podvozek, splňující požadavky pro provoz 

na pozemních komunikacích. Dále je nutné upravit skříň pro umístění stříkačky PS12, 

plovoucího čerpadla a elektrocentrály. Cenová nabídka na přestavbu činí 39.557,- Kč. 

Ostatní práce /pískování a lakování/ bude provedeno svépomocí. Na přestavbu požádá 

starosta o dotaci z programu Podpora JSDH obcí Pardubického kraje. 

 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí zprávu o podání žádosti 

na poskytnutí dotace na přestavbu skříně PPS 12 pro JSDH Bělá u Jevíčka. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti  0  Zdržel se 0 

 

 

14. Právní doporučení k realizaci akce Společenské zařízení Bělá u Jevíčka 

 

Starosta informoval o postupu prací na akci Společenské zařízení Bělá u Jevíčka 

a o právním doporučení Mgr. Petra Cardy, Svitavy, k dokončení stavby. Zastupitelstvo 

obce Bělá u Jevíčka doporučuje dojednat a vyhotovit Dohodu o narovnání ke Smlouvě 

o dílo s firmou WRAGET SB s.r.o. V případě nesouhlasu s Dohodou o narovnání 

ze strany WRAGET SB s.r.o. Zastupitelstvo obce požaduje bezodkladné dokončení 

díla a jeho předání. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka pověřuje starostu jednáním s firmou WRAGET 

SB s.r.o. o Dohodě o narovnání ke Smlouvě o dílo na akci „Společenské zařízení 

obce Bělá u Jevíčka“. 

  

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti  0  Zdržel se 0 

 

 

15. Různé. 

 

Starosta přednesl žádost Oblastní charity Mor. Třebová o příspěvek na provoz ve výši 

5 000,- Kč.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje příspěvek 5 000,- Kč na provoz 

sociálních služeb Oblastní charitě M. Třebová. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti  2 /Dražil Zd., Petr A./ Zdržel se 0 

 

 

Starosta podal informace ke svozu odpadů – až do 31.12.2019 bude komunální odpad 

svážet firma SUEZ. Velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad a tříděný odpad 

ze sběrných hnízd bude v r. 2019 svážet DSO TS Malá Haná.  

Na jaře 2019 budou občanům distribuovány barevné popelnice na tříděný odpad, 

občané budou včas informováni. 

 

Starosta hovořil o nových jízdních řádech platných od 9.12.2018, kdy obec neměla 

možnost vyjádřit se ke změně času odjezdu ranního tzv. školního autobusu a přečetl 

reakci od p. Švecové z PK. 

 

Starosta informoval o žádosti p. XXXXXXXX /čp. 92/ o vykácení stromů za jejím 

domem. Odborná firma provedla na jaře letošního roku posouzení zdravotního stavu 

uvedených stromů, provedla kácení závadných jedinců a ozdravný řez ostatních 

a konstatovala, že není důvod k dalšímu kácení. Antonín Petr dále doplnil, že pozemek 

se stavbou čp. 92 je vedený jako lesní pozemek.  

Paní XXXXXXXX starosta odpoví dopisem.   

 

 

16. Diskuze a závěr.  

 

            Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 

 

Starosta – pozval občany na Vánoční koledování s dechovým orchestrem Malá Haná 

v neděli 16.12.2018 od 14:00 hodin. 

 

Závěrem starosta popřál všem zastupitelům a občanům klidné prožití vánočních svátků 

a hodně zdraví a spokojenosti v novém roce 2019. 
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            Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18,15 hodin. 

 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 18.12.2018  Zapisovatelka: Továrková  Sylva, upravil Petr Nárožný 

 

 

Ověřovatelé:            Zdeněk Dražil………………… 

 

        Markéta Vašková…………….. 

 

 

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