
  

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 

569 43 Jevíčko 
 

Zápis 

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, 

konaného dne 27.6.2018  od 16:30 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

 

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 

18.6.2018 do 27.6.2018 . 

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 Porketová Ladislava. 

 

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. K návrhu 

programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.  

 

1) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 

2) Plán práce ZO na 2. pololetí 2018. 

3) Počet členů ZO na volební období 2018-2022. 

4) Závěrečný účet obce a Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016. 

5) Schvalování účetní závěrky za rok 2017. 

6) Rozpočtové opatření. 

7) Prodloužení čerpání úvěru u České spořitelny a.s. 

8) Smlouva s DSO TS Malá Haná s.r.o. 

9) Mimořádný členský příspěvek DSO TS Malá Haná s.r.o. 

10) Cenové nabídky. 

11) Různé. 

12) 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 Antonína Petra a Josefa Červinku, zapisovatelku 

Sylvu Továrkovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka určuje ověřovatele zápisu Antonína Petra, Josefa 

Červinku a zapisovatelkou Sylvu Továrkovou. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0  Zdržel se 0. 

 

 

2. Plán práce ZO na 2. pololetí r.2018. 

 

Místostarosta přečetl návrh plánu práce ZO na 2. pololetí r. 2018, který je přílohou 

tohoto zápisu. K návrhu nebyla vznesena doplnění či protinávrhy. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje plán práce ZO na 2. pololetí r. 2018. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0. 

 

3. Počet členů ZO na volební období 2018-2020. 

 

Zastupitelstvo obce stanovilo počet členů zastupitelstva na volební období 2018-2022 

na 7 členů.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje na volební období r. 2018-2022  celkem 

7 členů ZO. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0. 

 

 

4. Závěrečný účet obce a Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017. 

 

Předsedkyně FV seznámila přítomné se  Závěrečným účtem obce za r. 2017 a se 

Zprávou o přezkumu hospodaření za r. 2017. Oba dokumenty byly vyvěšeny na úřední 

desce a elektronické úřední desce po dobu 15 dnů a jsou přílohou tohoto zápisu. 

ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce bez výhrad. Nebyly zjištěny chyby 

a nedostatky. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 

2017 bez výhrad.  

 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti  0  Zdrželi se 0. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2017 včetně 

Zprávy o  výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti  0  Zdrželi se 0. 

 

 

5. Schvalování účetní závěrky za rok 2017. 

 

Předsedkyně finančního výboru A. Smreková doporučila schválit účetní závěrku 

za rok 2017. S výsledky roční závěrky byli seznámeni členové finančního výboru 

a zastupitelé.   

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje účetní závěrku obce Bělá u Jevíčka za 

rok 2017 dle předložených podkladů. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6   Proti  0  Zdrželi se 0. 

 

 

6. Rozpočtové  opatření č. 5/3/18. 

 

Předsedkyně finančního výboru A. Smreková seznámila ZO s RO č. 5/3/18, které 

projednal finanční výbor a doporučil jej ke schválení. Opatření č. 5/3/18 je přílohou 

tohoto zápisu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/3/18. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6   Proti  0  Zdrželi se 0. 

    

 

7. Prodloužení čerpání úvěru u České spořitelny a.s. 
 

Sjednaný úvěr na akci „Společenské zařízení obce“ měl původní termín čerpání 

do 30.6.2018. Z důvodu prodloužení termínu dokončení této stavby požádal starosta 

Českou spořitelnu, a.s. i o prodloužení čerpání úvěru s termínem do 30.9.2018. 

Prodloužení bude umožněno uzavřením dodatku č. 1 k investičnímu úvěru 

č. 0316897459. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje podle § 85, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 

pozdějších předpisů prodloužení čerpání úvěru a uzavření dodatku č. 1 

k investičnímu úvěru č. 0316897459/LCD od České spořitelny, a.s. Olbrachtova 

1929/62, Praha 4, IČO 45244782 na výstavbu „Společenského zařízení Bělá 

u Jevíčka“ a pověřuje starostu jeho podpisem. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0  Zdržel se 0. 

 

8. Smlouva s DSO TS Malá Haná. 

 

T.S. Malá Haná s.r.o., Sudice  budou od 1.1.2020 provádět v obci svoz  komunálního 

odpadu. ZO bylo seznámeno se zněním smlouvy mezi obcí a TS MH s.r.o.   
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Smlouvu o sběru, přepravě 

a odstraňování odpadu v obci Bělá u Jev. č. 03/18 s Technickými službami Malá 

Haná s.r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0  Zdrželi se 0. 

 

9. Mimořádný členský příspěvek DSO TS Malá Haná  

 
Na další náklady vzniklé zřízením TS MH s.r.o. a na podání žádosti o dotaci na kompostéry 

valná hromada rozhodla o mimořádném příspěvku 10,- Kč/občan  každé členské obce. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje poskytnutí mimořádného příspěvku 

DSO TS Malá Haná ve výši 10,- Kč/občan. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0  Zdrželi se 0. 

 

 

10. Cenové nabídky. 

 

Byly osloveny 4 firmy ke zpracování CN pro výměnu střešního pláště na budově 

č.p.171 - hasičská zbrojnice v Bělé u Jevíčka.  

Tři nabídky došly v řádném termínu: 

1. Jiří Hloušek, Velké Opatovice 218 223,- Kč 

2. Pavel Továrek, Bělá u Jevíčka 219 313,- Kč 

3. Petr Urban, Velké Opatovice   261 384,20 Kč 

První dvě nabídky se liší o nepatrnou částku, proto starosta navrhuje přihlédnout 

kromě ceny i k termínu plnění zakázky – p. Hloušek uvedl do konce roku 2018 

a p. Továrek září-říjen 2018. Antonín Petr uvedl, že nedávno bylo provedeno 

zateplení stropu a v pozdějším termínu realizace hrozí zatečení, a proto se přiklání 

k dřívějšímu termínu plnění zakázky jako k důležitějšímu faktoru z hlediska 

výběru nejvýhodnější cenové nabídky. 

                  Starosta se zdržel hlasování z důvodu podjatosti. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje CN Pavla Továrka, Bělá u Jevíčka 37 

na opravu střešního pláště budovy hasičské zbrojnice Bělá u Jevíčka č.p. 171 ve výši 

219 313,- Kč a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti  0  Zdrželi se 1. 

 

 

11. Různé. 

 

Starosta -  informoval o neuspokojivém stavu fasády a o špatném stavu a kvalitě oken 

budovy OÚ. Upozornil na dotační výzvu č. 100 z OPŽP, v rámci níž by bylo možné 

realizovat novou fasádu včetně zateplení objektu a výměny oken. Navrhuje oslovit tři 

firmy, které se touto dotační administrativou zabývají, s žádostí o zpracování cenové 

nabídky.  
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Starosta zároveň navrhuje oslovit stavební firmy s žádostí o cenovou nabídku 

na realizaci fasády a výměnu oken z důvodů kvalifikovaného rozhodnutí ZO, zda 

v budoucnu využít dotační výzvu nebo realizovat tyto opravy bez dotací. 

  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí dotační výzvu č. 100 z OPŽP 

na zateplení veřejných budov a pověřuje starostu zajištěním tří cenových nabídek 

na administraci dotačního programu. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6   Proti  0  Zdrželi se 0. 

 

Starosta – firma LEKURO, s.r.o. Cetkovice prováděla na jaře ve Smolné těžbu dřeva 

v obecním lese, starosta má zájem odkoupit si palivové dřevo, o které fa Lekuro s.r.o. 

neměla zájem, za výkupní ceny dle jejich ceníku.  

Starosta se zdržel hlasování. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje prodej dřeva starostovi z obecního lesa 

v k. ú. Smolná za výkupní cenu dle ceníku těžební firmy LEKURO s.r.o. Cetkovice. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 5   Proti  0  Zdrželi se 1. 

 

 

12. Diskuze a závěr. 

 

p. XXXXXXXX – od jakého data pro nás platí nové podmínky svozu komunálního 

odpadu? 

                             Od 1.1.2020 pro směsný komunální odpad a od 1.4.2019 pro tříděný 

komunální odpad - odpověděl starosta. 

 

p. XXXXXXXX – je možné nahlédnout do projektové dokumentace stavby 

Společenské zařízení obce? 

      Starosta odpověděl, že ano a následně to i umožnil.  

 

Na závěr starosta pozval přítomné i s dětmi na Pirátské odpoledne, které se uskuteční 

v sobotu 30.6.2018 od 14,00 hod. v areálu Haldy.  

 

 

       Starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil v 17,10 hod.     

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 3.7.2018. Zapisovatelka: Továrková  Sylva, upravil Nárožný Petr. 

 

 

 

Ověřovatelé:             Josef Červinka………… 

 

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

 

 

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