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

__________________________________________________________________________________________________ 

Zápis 
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka,  

konaného dne 23.11.2022 od 17:30 hodin v sále kulturního domu v Bělé u Jevíčka. 

 

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

v 17:30 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 15.11.2022 

do 23.11.2022. 

Starosta konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva (David Sláma – neomluven), 

z celkového počtu 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona 

o obcích). 

Starosta se zeptal, zda ověřovatelé předchozího zápisu p. Ille a p. Vašková 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. 1 z ustavujícího zasedání 

Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka ze dne 19.10.2022. 

 

Výsledek hlasování:   Pro:   6    Proti:  0   Zdržel se:  0    Návrh byl přijat. 

 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele. 

Starosta jmenoval ověřovatele zápisu p. Červinku a p. Kobelku a zapisovatelkou p. Vaškovou. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.  

 

 Návrh usnesení: 

     Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka určuje ověřovatele zápisu Josefa Červinku a Ivo Kobelku, 

zapisovatelkou Markétu Vaškovou. 

 

Výsledek hlasování:   Pro:   6    Proti:  0   Zdržel se:  0    Návrh byl přijat. 

 

 

2. Schválení programu 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 

zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a navrhl rozšířit program 

o následující body: 
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• Základnová stanice CETIN a.s., na střeše budovy OÚ. 

• Poplatek za trvalé odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

• Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova PK 2023. 

• Žádost o dotaci z Programu VISK 3. 

• Žádost o veřejnou finanční podporu Svazu postižených civilizačními chorobami. 

Návrh programu: 

1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele. 

2. Schválení programu. 

3. Rozpočtové opatření č. 6/2022. 

4. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-2001711/VB/01 Bělá 

u Jevíčka 7, snesení nn s ČEZ Distribuce, a.s.  

5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou Josef Geršl ze dne 9.6.2022. 

6. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o podmínkách svozu a využití BRKO. 

7. Příloha č. 2 ke Smlouvě č. 3/18 o odstraňování komunálního odpadu s TS MH s.r.o. 

8. OZV č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.  

9. Cena vodného na rok 2023. 

10. Žádost Oblastní charity Polička o finanční příspěvek.  

11. Základnová stanice CETIN a.s., na střeše budovy OÚ. 

12. Poplatek za trvalé odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

13. Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova PK 2023. 

14. Žádost o dotaci z Programu VISK 3. 

15. Žádost o veřejnou finanční podporu Svazu postižených civilizačními chorobami. 

16. Různé. 

17. Diskuse. 

18. 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 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělá 

u Jevíčka. 

 

Výsledek hlasování:   Pro:   6   Proti:  0   Zdržel se:  0    Návrh byl přijat. 

 

 

3. Rozpočtové opatření č. 6/2022. 

Starosta předal slovo předsedkyni finančního výboru p. Porketové, která detailně seznámila 

přítomné zastupitele s RO č. 6/2022, které projednal FV dne 22.11.2022 a doporučil zastupitelstvu 

obce ke schválení. Nikdo ze zastupitelů neměl doplňující otázky. Uvedené rozpočtové opatření je 

přílohou tohoto zápisu. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2022.  

 

Výsledek hlasování:   Pro:  6     Proti:  0      Zdržel se:  0      Návrh byl přijat. 
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4. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-2001711/VB/01 Bělá u Jevíčka 

7, snesení nn s ČEZ Distribuce, a.s.  

Starosta informoval, že obec jako vlastník pozemků p.č. 918/11, 24/2, 24/1 v k.ú. Bělá u Jevíčka, 

uzavřela dne 4.3.2021 s ČEZ Distribuce, a.s., Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene (snesení vedení nn z budovy OÚ). Stavba již byla dokončena a starosta předložil 

ke schválení Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti. Věcné břemeno dle této smlouvy 

se zřizuje za jednorázovou náhradu 1.000,- Kč.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene –služebnosti 

č. IZ-12-2001711/VB/01 Bělá u Jevíčka 7, snesení nn“ s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 

405 02 Děčín, IČ: 24729035, za jednorázovou náhradu 1.000,- Kč. 

 

Výsledek hlasování:    Pro  6    Proti 0   Zdržel se 0     Návrh byl přijat. 
 
 

5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou Josef Geršl ze dne 9.6.2022. 

Starosta informoval, že při realizaci díla zpevněná plocha pro kontejnery tříděného odpadu v Bělé 

u Jevíčka p.č. 52/1 k.ú. Malonín, došlo ke změnám na základě nových skutečností dle změnového 

listu č.1 ze dne 29.10.2022, dále starosta podrobně rozvedl jednotlivé změny a jejich nutnost. 

Na základě požadavků investora byly provedeny vícepráce a méněpráce v hodnotě 76.535,69 Kč 

bez DPH (92.608,19 Kč včetně DPH) Starosta předkládá ke schválení Dodatek č.1 ke SoD ze dne 

9.6.2022 s firmou Josef Geršl, Jevíčko. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje „Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 9.6.2022“ 

s firmou Josef Geršl, Zadní 675, 569 43 Jevíčko, IČ: 16208480. 

 

Výsledek hlasování:   Pro:  6      Proti:  0    Zdržel se:   0     Návrh byl přijat. 

 

 

6. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o podmínkách svozu a využití BRKO. 

Starosta předložil ke schválení Dodatek č. 2 ke Smlouvě o podmínkách svozu a využití biologicky 

rozložitelných odpadu s HZS Jevíčko a.s., podle kterého se zvyšuje částka za uložení odpadu 

v kompostárně ze 45,- Kč na 54,- Kč bez DPH za jednoho občana obce s účinností od 1.1.2023. 

Jedná se zdražení o 20 % dle inflace.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje „Dodatek č. 2 ke Smlouvě ze dne 12.3.2015 

opodmínkách svozu a využití biologicky rozložitelných odpadů“ s Hanáckou zemědělskou 

společností Jevíčko a .s. . 

  

Výsledek hlasování:   Pro:  6     Proti:  0     Zdržel se:  0      Návrh byl přijat. 

 

 

7. Příloha č. 2 ke Smlouvě č. 3/18 o odstraňování komunálního odpadu s TS MH s.r.o.  

Starosta informoval, že se dne 15.11.2022 zúčastnil členské schůze DSO TS MH v Lysicích 

a seznámil přítomné s výstupy schůze pro r. 2023. Vzhledem ke všeobecnému zdražování (inflace, 

ceny PHM, opravy a náhradní díly, doprava do SAKO Brno místo skládky Březinka, mzdy, ...) 

dochází k navýšení cen, např. hodinová sazba svozového auta z 2242 na 2530 Kč, cena za uložení 

1 t SKO z 1668 na 2070 Kč, cena za uložení 1t velkoobjemu 2070 na 2990 Kč, cena za zpracování 

1 t plastů 2300 na 2875 Kč atd.  
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje „Přílohu č. 2 ke Smlouvě č. 3/18 o odstraňování 

a separaci komunálního odpadu v obci Bělá u Jevíčka pro rok 2023“ s TS MH s.r.o., Sudice. 

Výsledek hlasování:   Pro:  6     Proti:  0     Zdržel se:  0       Návrh byl přijat. 

 

 

8. OZV č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.  

Starosta uvedl, že poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je v naší obci prakticky 

neměnný od r. 2015. To se dařilo udržet díky včasnému zavedení nového systému třídění door too 

door do barevných popelnic, domácím kompostérům a velkoobjemových kontejnerů na biologický 

odpad. Jak bylo zmíněno v předchozích bodech jednání, náklady neustále rostou a pro obec je to 

již neudržitelné – v r. 2021 doplácela obec na každého jednotlivého občana 274,- Kč, v r. 2022 se 

tato suma navýší minimálně o dalších 100 Kč a podle avizovaného ceníku pro rok 2023 to bude 

přes dalších 200,- Kč navýšení na každého občana obce. Jinak řečeno, náklady na jednoho občana 

pro rok 2023 budou již ve výši přes 1100 Kč, což je pro obec neudržitelné a je nutné místní 

poplatek zvednout. V novele poplatkového zákona je navržen vyrovnaný rozpočet odpadového 

hospodářství obcí, jinak řečeno obce budou muset ze zákona vybrat veškeré náklady. Zastupitelé 

tento stav řešili na své pracovní schůzi a navrhují ústy starosty zvýšit poplatek na  

800,- Kč/poplatník/rok s rozložením do dvou splátek. Starosta předkládá ke schválení OZV 

č.1/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 1.1.2023 

zároveň se ruší OZV č. 3/2021 ke dni 31.12.2022. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022, o místním 

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství“ s účinností od 1.1.2023. 

 

Výsledek hlasování:   Pro:  6     Proti:  0     Zdržel se:  0      Návrh byl přijat. 

 

 

9. Cena vodného na rok 2023. 

Starosta úvodem připomněl, že obec má povinnost stanovit cenu vodného tak, aby byly vytvářeny 

dostatečné prostředky na fond obnovy vodovodu. MZe prozatím neplnění této povinnosti 

nesankcionuje, to se ovšem může velmi rychle změnit. Navíc od r. 2026 budou muset být 

prostředky na fond obnovy alokovány na samostatném bankovním účtu. Horší je skutečnost, že 

v případě neplnění prostředků fondu obnovy nebude obci v budoucnu poskytnuta žádná dotace 

týkající se vodního hospodářství (vodovod, kanalizace), což by se nás hrubě dotklo. Obec by měla 

každoročně získat do fondu obnovy na nájemném 640 tis. Kč, skutečnost pro rok 2022 bude okolo 

350 tis. Kč. Provozovatel vodovodu předložil tři varianty ceny vodného: 

1. var. – vodné 40 Kč/m3 – stejné nájemné jako v r. 2022, fond obnovy 350 tis. Kč  

2. var. – vodné 50 Kč/m3 – fond obnovy 640 tis. Kč splněn 

3. var. – vodné 76,63 Kč/m3 – sociálně únosná cena vodného pro PK - nepřijatelné. 

Zastupitelé na pracovní schůzi dlouze diskutovali a stejně jako loni odmítli skokové navýšení ceny 

pro plnění fondu obnovy a shodli se na kompromisní variantě ve výši 45 Kč/m3 s tím, že se jedná 

o zdražení ve výši inflace. Zároveň si uvědomují, že plnění fondu obnovy co nejdříve je nutnost 

z hlediska žádosti o dotaci na kanalizaci.   

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje cenu vodného pro rok 2023 ve výši 45 Kč/m3 včetně 

DPH.  

 

Výsledek hlasování:   Pro:   6    Proti:  0     Zdržel se:  0      Návrh byl přijat. 
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10. Žádost Oblastní charity Polička o finanční příspěvek.  

Starosta předložil žádost o finanční příspěvek ve výši 2.000 Kč od Oblastní charity Polička, která 

na území Svitavska poskytuje služby, mimo jiné je to Domácí hospic sv. Michaela. V souvislosti 

s nedávnou pomocí, kterou poskytnul hospic místní rodině, starosta navrhuje jednoznačně schválit 

požadovaný finanční příspěvek.   
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje „Darovací smlouvu“ s Oblastní charitou Polička, 

IČO: 49325515, na finanční dar ve výši 2.000 Kč na podporu činnosti a zajištění služeb v roce 

2023.  

Výsledek hlasování:   Pro:  6     Proti:  0    Zdržel se:   0     Návrh byl přijat. 
 
 

11. Základnová stanice CETIN a.s., na střeše budovy OÚ. 

Starosta informoval, že ve věci zlepšení pokrytí obce mobilním signálem byla vypracována 

projektová dokumentace pro výstavbu nové základnové stanice veřejné komunikační sítě CETIN 

a.s., na půdě a střeše budovy obecního úřadu, kterou předkládá ke schválení. Společnost CETIN 

a.s., nabízí za pronájem části střechy 21 m2 a půdního prostoru 15,5 m2 na adrese Bělá u Jevíčka 

čp. 7, částku 40.000 Kč/rok. Starosta uvedl, že dle jeho názoru není na místě licitovat o výši 

nájemného, nejdůležitější je zlepšení pokrytí mobilním signálem v obci.  

V rámci této problematiky dále starosta informoval o odpovědi Vodafonu na dotaz, v jaké fázi se 

nachází výstavba slibovaného nového vysílače pro Bělou u Jevíčka (mezi Březinou a Slatinou). 

Vodafon informoval, že realizace se zkomplikovala nedohodou s majitelkou pozemku ohledně 

výše částky za věcné břemeno pro přípojku nízkého napětí pro vysílač. Díky tomu se 

předpokládaný termín spuštění posunul na prosinec 2023.  
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje projektovou dokumentaci na výstavbu základnové 

stanice veřejné komunikační sítě CETIN a.s., Praha 9, IČO: 040840063 na adrese Bělá 

u Jevíčka čp. 7, p.č. st. 54/1, k.ú. Bělá u Jevíčka.  

Výsledek hlasování:   Pro:   6    Proti:  0     Zdržel se:  0       Návrh byl přijat. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka souhlasí s nabídkou fy CETIN a.s., Praha 9, IČ: 040840063 

na pronájem části střechy 21 m2 a půdního prostoru 15,5 m2 půdního prostoru na adrese Bělá 

u Jevíčka čp.7, p.č. st. 54/1 k.ú. Bělá u Jevíčka za částku 40.000 Kč/rok.  

Výsledek hlasování:   Pro:   6    Proti:  0     Zdržel se:  0       Návrh byl přijat. 
 

 

12. Poplatek za trvalé odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

Starosta uvedl, že v rámci realizované kupní smlouvy na části pozemků od HXXXXXX 

aMXXXXXX KXXXXXX, tvořících skutečný stav místní komunikace do Hald a následného 

vkladu do katastru nemovitostí, bylo nutné provést trvalé vyjmutí pozemků určených k plnění 

funkcí lesa. O tyto potřebné úkony žádá prodávající a na základě dohody s prodávajícími a plné 

moci je provedl starosta. Obě smluvní strany výše uvedené kupní smlouvy předpokládaly, že trvalé 

odnětí bude bezúplatné, když skutečný stav je takový, že na prodávaných částech pozemků žádné 

stromy nerostou. Odbor ŽP však stanovil poplatek za trvalé odnětí ve výši 12.297,29 Kč. Starosta 

navrhnul, aby poplatek za trvalé odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa, uhradila obec, a to 

z důvodů, že obec vyvolala jednání o prodeji částí pozemků, jelikož je v zájmu obce uvést hranice 

komunikace do souladu se skutečným stavem a také s přihlédnutím k dohodnuté nízké ceně 

za prodávané části pozemků. Starosta vyzval k vyjádření názoru na tuto situaci ostatní zastupitele, 

všichni s tímto řešením souhlasili.   
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje úhradu poplatku za trvalé odnětí pozemků 

určených k plnění funkcí lesa dle Rozhodnutí MUMT 34847/2022/OZP6, vydaného odborem 

životního prostředí Moravská Třebová, ve výši 12.297,29 Kč.   
 

Výsledek hlasování:   Pro:  6     Proti:  0     Zdržel se:  0       Návrh byl přijat. 

 

 

13. Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova PK 2023. 

Starosta informoval, že PK vyhlásil podporu v rámci POV 2023, výše podpory však může být 

z důvodů cen energií nízká. Zastupitelé tuto záležitost projednali na pracovním jednání 

a z přednesených návrhů vybrali podporu akce snesení nadzemního vedení veřejného osvětlení 

a rozhlasu do zemního kabelového vedení (přílož) o délce cca 180 m, dále následné zpevnění 

účelové komunikace p.č. 47, k.ú. Bělá u Jevíčka (k novostavbě p. Kučery) a oprava povrchu 

komunikací. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje podání žádosti do Programu obnovy venkova 

Pardubického kraje 2023 na akci snesení nadzemního vedení veřejného osvětlení a rozhlasu 

do zemního kabelového vedení (přílož), zpevnění místní komunikace p.č. 47, k.ú. Bělá u Jevíčka 

a opravu povrchu místní komunikace. 

 

Výsledek hlasování:   Pro:  6     Proti:  0     Zdržel se:  0       Návrh byl přijat. 

 

 

14. Žádost o dotaci z Programu VISK 3. 

Starosta informoval, že knihovnice p. Porketová navrhla v rámci vyhlášeného programu Veřejné 

informační služby knihoven (VISK) podat žádost o dotaci na projekt Obnova technického 

vybavení knihovny na pořízení nového notebooku. Vzhledem k tomu, že starý notebook již 

dosloužil, starosta doporučuje schválit podání žádosti.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje v rámci programu Veřejné informační služby 

knihoven (VISK) – podprogram 3 Informační centra veřejných knihoven, podání žádosti 

o dotaci na obnovu technického vybavení knihovny – pořízení notebooku.  

 

Výsledek hlasování:   Pro:   6    Proti:  0     Zdržel se:  0       Návrh byl přijat. 

 

 

15. Žádost o veřejnou finanční podporu Svazu postižených civilizačními chorobami. 

Starosta předložil každoroční žádost o veřejnou finanční podporu z rozpočtu obce na rok 2023 

od Svazu postižených civilizačními chorobami. Požadovaná výše podpory 1000 Kč za účelem 

použití – rehabilitace a kultura, zájezdy, vstupenky, doprava. Názory zastupitelů – nebudeme 

podporovat zájezdy do Polska, budeme raději podporovat akce kultury pro místní občany. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka neschvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory Svazu 

postižených civilizačními chorobami.   

 

Výsledek hlasování:   Pro:   6    Proti:  0     Zdržel se:  0       Návrh byl přijat. 
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16. Různé. 

 

16.1 Informace starosty o dotacích. 

Starosta uvedl, že obec obdržela na základě žádosti o dotaci finanční příspěvek na obnovu, 

zajištění a výchovu lesních porostů ve výši 16.560 Kč. 

Dotace, které je nutné vyúčtovat do konce roku 2022, má obec vyúčtované, s výjimkou dotace 

na akci Vodovod Bělá u Jevíčka – zásobní řad Malonín. Zdržení kolaudace je na straně 

dodavatelské firmy Building Expert s.r.o., žádost o vydání kolaudačního souhlasu starosta podal 

dne 16.11.2022 a tak i toto vyúčtování s PK by se stihne provést v termínu.  

 

16.2 Ukončení příjmu bioodpadu. 

Starosta informoval o oznámení kompostárny Víska u Jevíčka o ukončení příjmu bioodpadu 

v pátek 2.12.2022, tzn. že nadcházející víkend mají občané poslední možnost vyvézt svůj bioodpad 

do velkoobjemového kontejneru. Zahájení provozu kompostárny bude 6.3.2023. 

 

16.3 Dílčí přezkoumání hospodaření obce. 

Starosta sdělil, že dne 10.11.2022 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce a že závěr 

z přezkoumání zněl: nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

 

16.4 Revitalizace vodní nádrže v Bělé u Jevíčka – místní část Smolná. 

Starosta informoval, že místostarosta vyřídil rozhodnutí ve společném řízení – umístění stavby + 

stavební povolení + povolení s nakládáním s vodami na akci revitalizace vodní nádrže ve Smolné. 

Náves ve Smolné si zaslouží, aby stará požární nádrž dostala nové moderní řešení. Počkáme, až 

bude vyhlášen patřičný dotační titul a zažádáme o dotaci.  

 

16.5 Boxy pro koně, Smolná, obec Bělá u Jevíčka. 

Starosta uvedl, že v této věci vydal MěÚ Jevíčko, odbor výstavby dne 6.10.2022 Rozhodnutí 

o odstranění stavby ve lhůtě do tří měsíců. Dne 19.10.2022 bylo podáno p. ŠXXXXXX odvolání 

ke Krajskému úřadu Pardubice. K tomuto odvolání byl starosta p. Benešem vyzván k vyjádření se 

k odvolání, které bylo odesláno DS 3.11.2022. Krajský úřad má 60ti denní lhůtu na vydání 

rozhodnutí. Místo odstraňování černé stavby vybudovala p. ŠXXXXXX další stavbu tzv. kruhovku 

a propaguje jezdecký oddíl na Facebooku. Starosta tlumočil omluvu p. PXXXXXX (právní 

zástupce majitele pozemků p. KXXXXXX) občanům Smolné za problémy, které vznikly 

pronájmem pozemků p. ŠXXXXXX s nadějí v brzké vyřešení.  

 

16.6 Neuvolněný – uvolněný starosta. 

Starosta se vrátil k ustavujícímu zasedání ZO, kdy byl zvolen uvolněným starostou. Vzhledem 

k tomu, že se setkal v této věci s nepochopením některých občanů ať již z důvodů neznalostí faktů 

nebo nepřejícnosti, považuje za nutné vysvětlit důvody, které vedly k požadavku na uvolněnost. 

„Funkci neuvolněného starosty jsem zastával po dobu osmi let a po celou tuto dobu jsem nebyl 

pojištěn ani nemocensky, ani zejména důchodově. Jinak řečeno, i když jsem jako neuvolněný 

pracoval na plný úvazek a podnikání se v podstatě nevěnoval, na důchod mi za osm let nešla ani 

koruna. Neuvolněný starosta totiž není zaměstnanec, ale něco jako brigádník. Brigádník, který 

musí pracovat na plný úvazek, ale bez jakýchkoliv zaměstnaneckých výhod a jistot. Tohle jsem 

vzhledem ke svému věku již nechtěl dopustit“.  

 

16.7 Pojištění majetku a odpovědnosti obce. 

Na základě růstu cen ve stavebnictví se aktualizují pojistné částky pojištěných budov viz. příloha. 

Zvýšení ročního pojistného za pojištění budov činí 16.408 Kč na 17.500 Kč.    
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16.8 Pozvánka na kulturní akce do konce roku. 

Starosta předal slovo předsedkyni výboru pro kulturu p. Vaškové, která pozvala přítomné 

na následující kulturní akce: 

- 25.11.2022 ve 20 hod promítání filmu TOP GUN Maverick. 

- za SDH Smolná – rozsvěcení vánočního stromu ve Smolné v sobotu 26.11.2022 od 16:30. 

- 3.12.2022 Mikulášská nadílka od 17 hod v KD. 

- 16.12.2022 v 19 hod promítání české komedie Za vším hledej ženu. 

- 18.12.2022 od 14:30 hod koledování na schodech obecního úřadu. 
 

 

17. Diskuse. 

Do diskuse se nikdo nepřihlásil. 

 

 

18. Závěr. 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast, popřál jim pevné zdraví a v 19:00 hod zasedání 

ukončil. 

 

 

Zápis vyhotoven dne:       24.11.2022 

Upravil:                            Petr Nárožný 

 

 

 

 

Ověřovatelé:   Josef Červinka  v.r. 

 

 

                        Ivo Kobelka  v.r. 

 

 

 

 

Starosta:          Petr Nárožný  v.r.  


