
  
Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 

569 43 Jevíčko 
 

Zápis 
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, 

konaného dne 30. 8. 2018 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 
22. 8. 2018 do 30. 8. 2018. 

Starosta konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 
7 členů zastupitelstva) a zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona 
o obcích). 

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 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 nebyly vzneseny návrhy na doplnění.  
 

1) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 
2) Aktualizace Programu rozvoje obce 2016-2025. 
3) Žádost o dotaci z POV PK na rok 2019. 
4) Cenová nabídka – Obnova fasády budovy čp. 134. 
5) Cenová nabídka – Snížení energetické náročnosti budovy OÚ. 
6) Rozpočtové opatření 6/4/18. 
7) Plán rozvoje sportu v Bělé u Jevíčka. 
8) Plynofikace areálu P-D Refractories CZ a.s. 
9) Odkanalizování obce – geologická rešerše. 
10) Různé. 
11) Diskuze a závěr. 

 
Starosta dal hlasovat o návrhu programu.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje program zasedání. 
Výsledek hlasování:   Pro 7   Proti 0   Zdržel se 0. 
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1. Určení ověřovatelů a zapisovatele. 
 

Starosta určil ověřovatele zápisu Ladislavu Porketovou a Ing. Ladislava Illeho, 
zapisovatelkou Sylvu Továrkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka určuje ověřovatele zápisu Ladislavu Porketovou 
a Ing. Ladislava Illeho, zapisovatelkou Sylvu Továrkovou. 
 
Výsledek hlasování:   Pro 7   Proti 0   Zdržel se 0. 
 

2. Aktualizace Programu rozvoje obce 2016-2025. 
 
V r. 2016 byl schválen Program rozvoje obce na léta 2016-2025. Došlo ke změnám, 
které je třeba do PRO zapracovat. Jedná se o koupi budovy čp. 134 v Bělé u Jevíčka, 
která slouží jako prodejna potravin a skladové a garážovací prostory pro potřeby obce 
a po dokončení stavby Společenského zařízení bude nutné provést venkovní úpravy 
a vybudovat vnější zázemí tohoto společenského centra obce. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje aktualizaci Programu rozvoje obce 
2016 - 2025. 
 
Výsledek hlasování:   Pro 7   Proti 0   Zdržel se 0. 
 

3. Žádost o dotaci z POV PK na rok 2019. 
 
Starosta navrhl požádat o dotaci v rámci výzvy POV PK 2019 na opravu střechy 
na budově čp. 134.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje podání žádosti o dotaci z  POV PK 
na rok 2019 na opravu střechy na budově čp. 134. 
 
Výsledek hlasování:   Pro 7   Proti 0   Zdržel se 0. 
 

Starosta dále navrhl požádat o dotaci z projektu POV PK „Malý LEADER“ pro rok 
2019 na opravu křížku na návsi ve Smolné.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje podání žádosti o dotaci z  projektu POV 
PK „Malý LEADER“ pro rok 2019 na opravu křížku na návsi ve Smolné. 
 
Výsledek hlasování:   Pro 7   Proti 0   Zdržel se 0. 
 

Starosta dále navrhl schválit Smlouvu o poskytnutí účelového příspěvku od MAS MTJ 
na projekt v rámci POV PK Malý LEADER 2018 - Obnova fasády budovy prodejny 
potravin v Bělé u Jevíčka“.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelového 
příspěvku na projekt „Obnova fasády budovy prodejny potravin v Bělé u Jevíčka“ 
a pověřuje starostu jejím podpisem. 
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Výsledek hlasování:   Pro 7   Proti 0   Zdržel se 0. 
 

4. Cenová nabídka – Obnova fasády budovy čp. 134. 
 

Bylo osloveno 5 firem k podání CN na obnovu fasády na budově čp. 134. Doručeny 
pouze 2 CN, ostatní fy se omluvily pro vytíženost: 
Lakmal s.r.o. Letovice – 184 492,47 Kč bez DPH /223 236,- Kč vč. DPH/ 
Suchý Jiří, Smolná 17  − 176 150,- Kč /není plátce DPH/ 
 
Byla vybrána CN firmy Suchý Jiří, Smolná 17 a bude s ní sepsána Smlouva o dílo. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje CN firmy Suchý Jiří, Smolná 17 ve výši 
176 150,- Kč na akci Obnova fasády budovy čp. 134 a pověřuje starostu podpisem 
Smlouvy o dílo. 
 
Výsledek hlasování:   Pro 7   Proti 0   Zdrželi se 0 
 

5. Cenová nabídka – Snížení energetické náročnosti budovy OÚ. 
 
Starosta informoval přítomné o CN oslovených firem: 
1. AXIOM Engineering s.r.o. Pardubice – energ. audit 30.000,- Kč 
   -  Projektová  dokumentace                                25.000,- Kč    

                          -  Podání žádosti                                                 15.000,- Kč  
                                                                                          + 3% z přiznané částky vše bez DPH 

 
2. Profesionálové, a.s. Hradec Králové  - PD + inž. činnost celkem 163 720,- Kč bez 

DPH /ostatní položky – audit, podání žádosti – neuvedeny/ 
 

3. Energy Benefit Centre, Praha 6-Petřiny, pobočka  Brno  
         -  energetický audit                                     49.500,- Kč  

               -  Projektová dokumentace                       229.000,- Kč 
    -  Inženýrská činnost                                   25.000,- Kč 
         -  Podání žádosti                                           5.000,- Kč 

    -  Po přiznání dotace                                    50.000,- Kč vše bez DPH 
 
Zastupitel Ant. Petr navrhuje schválit jako nejvýhodnější cenovou nabídku fy AXIOM 
Engineering s.r.o. s tím, že je nutné znát alespoň řádově celkové náklady na zateplení, 
fasádu a výměnu oken budovy OÚ pro rozhodnutí, zda podáme žádost o dotaci 
v rámci výzvy č. 100 OPŽP. 
  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje cenovou nabídku fy AXIOM 
Engineering s.r.o. Pardubice a pověřuje starostu zajištěním rozpočtu na snížení 
energetické náročnosti budovy OÚ pro konečné rozhodnutí o zpracování žádosti 
o dotaci dle CN fy AXIOM Engineering s.r.o. Pardubice. 
 
Výsledek hlasování:   Pro 7   Proti 0   Zdrželi se 0. 
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6. Rozpočtové  opatření č. 5/3/18. 
 
Předsedkyně finančního výboru A. Smreková seznámila ZO s RO č. 6/4/18, které 
projednal finanční výbor a doporučil jej ke schválení. Opatření č. 6/4/18 je přílohou 
tohoto zápisu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/4/18. 
 
Výsledek hlasování:   Pro 7   Proti 0   Zdrželi se 0. 

 
7. Plán rozvoje sportu v Bělé u Jevíčka. 

 
Byl zpracován obecný dokument Plán rozvoje sportu obce Bělá u Jevíčka na období 
2018 - 2026. Zastupitelé s ním byli seznámeni a jejich připomínky byly zapracovány. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje Plán rozvoje sportu v Bělé u Jevíčka na období 2018-2026. 
 
Výsledek hlasování:   Pro 7   Proti 0   Zdržel se 0. 

 
8. Plynofikace areálu P-D Refractories CZ a.s. 

 
Dne 9. 8. 2017 byla Zastupitelstvem projednána žádost o souhlas s trasou vedení 
plynovodu – bod č. 6 Usnesení. Nedošlo k podpisu smlouvy, jelikož došlo ke změně 
trasy. Zastupitelstvo bylo seznámeno s novou trasou vedení plynovodu, jedná se o cca 
90 m vedení po obecním pozemku. Smlouva bude podepsána po geodetickém zaměření 
skutečného stavu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka souhlasí se změnou trasy plynofikace areálu P-D 
Refractories CZ a.s. závod Březina. 
 
Výsledek hlasování:   Pro 7   Proti 0   Zdrželi se 0. 
 

9. Odkanalizování obce – geologická rešerše. 
 
Odbornou firmou RecProjekt s.r.o. bylo doporučeno zpracovat geologickou rešerši, 
zjišťující vhodnost geologických podmínek v obci pro budování gravitační kanalizaci, 
jak doporučuje Ministerstvo zemědělství dopisem ze dne 9. 4. 2018. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje podání žádosti o zpracování geologické 
rešerše firmou RNDr. Vavrda P., Olomouc. 
 
Výsledek hlasování:   Pro 7   Proti 0   Zdrželi se 0. 
 

10. Různé. 
 
Starosta – dne 17. 8. 2018 měla být dokončena stavba Společenské zařízení obce. 
Termín předání nebyl dodržen. Starosta informoval přítomné o postupu prací na této 
stavbě a o vyvolání jednání s jednatelem fy Wraget SB s.r.o. panem Matalem o dalším 
postupu. 
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Českomoravská myslivecká jednota Svitavy žádá o povolení konání zkoušek 
loveckých psů dne 15. 9. 2018 – Obec souhlasí s konáním této akce. 
 

Starosta předložil nabídku p. XXXXXXXX, XXXXXXXX, na prodej lesního pozemku 
p. č. 517 v k. ú. Bělá u Jevíčka o výměře 1673 m2. Zastupitelstvo žádá nabízející, aby 
si nechala zpracovat odhadní cenu lesního pozemku, a poté Zastupitelstvo rozhodne 
o dalším postupu. 
 
Starosta – p. Helekal Lub., bytem Březina projevil zájem o koupi odmontovaných 
nepotřebných plechových vrat z hasičské zbrojnice v Bělé u Jev. Finanční výbor jeho 
žádost projednal a schválil navrženou cenu 1 500,- Kč. Toto doporučuje ke schválení 
také ZO.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje cenu 1 500,- Kč za plechová vrata 
z hasičské zbrojnice v Bělé u Jevíčka p. Lub. Helekalovi, Březina.  
 
Výsledek hlasování:   Pro 7   Proti 0   Zdrželi se 0. 
 
Starosta – p. XXXXXXXX, XXXXXXXX podává petici občanů za snížení povolené 
rychlosti vozidel na části komunikace  Smolná - Jevíčko. Toto bude projednáno 
s odborem dopravy v Mor. Třebové a DI PČR Svitavy. 
 
Knihovnice p. Porketová L. informovala čtenáře o nové otevírací době od září 2018 
a to opět ve středu i v pátek. 
 
Starosta pozval seniory na Setkání s důchodci dne 15. 9. 2018 od 16.00 hod. 
 
 

11. Diskuze a závěr. 
 
p. XXXXXXXX – čekárna autobusové zastávky na katastru města Jevíčka je plná 
odpadu. Bude nahlášeno na MěÚ v Jevíčku. 
 
p. XXXXXXXX – zda je možné dávat na www stránky obce i smuteční oznámení. 
Starosta zjistí podmínky souhlasu pozůstalých se zveřejněním. 
 
 

       Starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil v 18,20 hod.     
 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 5. 9. 2018. Zapisovatelka: Továrková  Sylva, upravil Nárožný Petr. 

 
 
 
Ověřovatelé:             Ladislava Porketová………… 
 

          Ing. Ladislav Ille………….... 
 
 
Starosta:                    Petr Nárožný..................... 
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