
Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 

569 43 Jevíčko 
 

Zápis 

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, 

konaného dne 15. 12. 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 

5.12.2014  do 15.12. 2014.  Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

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

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

obcích). Poté určil ověřovatele zápisu Smrekovou Annu  a Ing. Tomáše  Nárožného. 

Zápis provede Sylva Továrková. 

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: 

 

Předsedající 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 připomínky či doplnění.  

 

1) Zahájení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2) Rozpočet na rok 2015. 

3) Cena vodného na rok 2015. 

4) Změna půjčovní doby v Místní lidové knihovně. 

5) Plán práce OZ na 1. pololetí r. 2015. 

6) Různé, 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. 

 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 

Starosta určil ověřovatele zápisu Annu Smrekovou a ing. Tomáše Nárožného, 

zapisovatelkou Sylvu Továrkovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka určuje ověřovatele zápisu Annu Smrekovou a 

Ing. Tomáše Nárožného, zapisovatelkou Sylvu Továrkovou. 

Výsledek hlasování:   Pro 7   Proti 0  Zdržel se 0. 

 

 



 

 

2. Rozpočet na rok 2015. 

 

Starosta  předložil návrh rozpočtu na r. 2015, který byl vyvěšen na úřední desce a na 

el. úřední desce od 28.11.2014 do 15.12.2014. Předsedkyně finančního výboru p. 

Smreková  podala informaci, že byl projednán na schůzi finančního výboru dne 

11.12.2014 a finanční výbor jej doporučuje ke schválení. Návrh i rozpis schváleného 

rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhl. č. 323/2002 Sb. je přílohou 

tohoto zápisu. Všichni zastupitelé byli seznámeni s návrhem rozpočtu na rok 2015 a 

neměli další připomínky.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje rozpočet na rok 2015.  

Výsledek hlasování:   Pro 7   Proti  0  Zdržel se 0. 

 

 

3. Cena vodného pro rok 2015 

 

Starosta předložil návrh ceny vodného od 1. 1. 2015 ve výši 24,60 Kč/m3 vč. DPH. 

Podrobná kalkulace vodného je přílohou tohoto zápisu. Základní částka nájemného 

činí 4,03 Kč/m3 dodané vody. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje cenu vodného pro rok 2015 ve výši 

24,60 Kč/m3 vč. DPH. 

Výsledek hlasování:   Pro 7   Proti  0  Zdržel se 0. 

 

 

4. Půjčovní doba v MLK od 1.1.2015. 

 

Starosta  informoval čtenáře o změně půjčovní doby v MLK od 1.1.2015 a to: 

každou středu od 14,30 do 16,30 hodin a  každý pátek od 18,00 do 19,00 hodin. 

Důvodem úpravy půjčovní doby je členství knihovnice v obecním zastupitelstvu a její 

přítomnost na schůzkách zastupitelů v úřední dny tj. ve středu. 

Páteční výpůjční dobou vychází vstříc studentům a mládeži, kteří se vracejí na 

víkendy domů. 

 

 

5. Plán  práce obecního zastupitelstva na 1. pololetí r. 2015 

 

Místostarosta seznámil  členy obecního zastupitelstva s plánem práce na 1. pololetí 

 r. 2015. Nebyly podány další připomínky či návrhy.  Plán je přílohou tohoto  zápisu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje plán práce OZ na 1. pololetí r. 2015. 

  

Výsledek hlasování:   Pro 7   Proti  0  Zdržel se 0. 
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6) Různé, závěr. 

 

- starosta informoval zastupitele o podání žádosti o dotaci VISK 3 – Veřejné 

informační služby knihoven podprogram č. 3 na nákup dataprojektoru, plátna a 

ozvučení pro potřeby Místní lidové knihovny v Bělé u J. Podíl obce činí 30 % 

z celkové výše.  

- starosta přečetl odpověď na dopis manželům XXXXXXXX, Velké Opatovice ze 

dne 29.5.2014 ve věci zahájení stavby rodinného domu na p. č. 25/4 v k. ú. 

Smolná. Odpovídá Ing. Kolář Vl., Boskovice, že obstarání stavebního povolení je 

ve fázi zajišťování a vydáno bude v průběhu dubna 2015.OZ bere na vědomí tuto 

odpověď a nadále bude sledovat průběh stavebního řízení. 

odpovídá starosta 

 

- starosta předložil nabídku služeb BRKO Slatina na separování bioodpadu v roce 

2015. Konkrétní nabídka bude uveřejněna na www. stránkách obce Bělá u Jevíčka. 

- účetní seznámila zastupitele s dodatkem č. 1 k Vnitřní směrnici-odpisového plánu 

z roku 2011, který řeší změnu Českého účetního standardu č. 708-Odpisování 

dlouhodobého majetku. 

- knihovnice p. Porketová Lad. seznámila přítomné s realizací projektu 

„Nezapomeňte (se) vrátit“.  MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. nakoupila a 

dodala do Místní lidové knihovny nábytek a deskové hry pro děti a dospělé, které 

jsou plně využívány. Jelikož MAS MTJ v současné době nedisponuje finančními 

prostředky na úhradu celého projektu, žádá všechny zastoupené obce v tomto 

projektu o dočasnou finanční výpomoc formou návratné finanční výpomoci, která 

bude bezúročná a splacena do 30.11.2015. 

Starosta tuto zprávu doplnil, že bylo jednáno s ředitelkou MAS MTJ p. 

Šejnohovou a finanční návratná výpomoc bude řešena Smlouvou o návratné 

finanční výpomoci ve výši 78 300,- Kč. Tuto částku  poskytne obec začátkem 

ledna roku 2015. 

   

     Návrh usnesení: 

     Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje uzavření Smlouvy o návratné     

     finanční výpomoci ve výši 78 300,- Kč na : Provozní činnost MAS Moravskotře- 

     bovsko a Jevíčsko o.p.s. v rámci realizace SPL na předfinancování projektu  z 

     PRV opatření IV.2.1. s názvem ,,Nezapomeňte (se) vrátit“.  

     Bezúročná finanční výpomoc bude  splacena  jednorázově nejpozději do 30.11.  

    2015.  Zastupitelstvo pověřuje starostu jejím podepsáním.    

 

    Výsledek hlasování:   Pro 7   Proti  0  Zdržel se 0. 

 

- z došlé pošty – Diakonie Broumov děkuje všem občanům za štědrost a ochotu 

pomoci lidem v nouzi uskutečněnou humanitární sbírkou použitého textilu. Dále 

žádají o další pořádání sbírek, přestože jsou v některých obcích umísťovány 
kontejnery konkurenčních  a obchodních firem. K této otázce starosta a zastupitelé 

navrhli, aby byla dopisem vyzvána nadace Sova, k odvozu bílého kontejneru na 

obnošené šatstvo. Tento kontejner nebyl nijak smluvně zajištěn písemnou dohodou 

a v zimním období bude překážkou pro vozy, které sváží komunální a tříděný 

odpad v obci. 

odpovídá - starosta  
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- starosta informoval o schůzce, která se uskutečnila v Maloníně s paní 

XXXXXXXX. Bylo dohodnuto, který konkrétní pozemek  požaduje od obce  jako 

směnu za komunikaci, jež prochází její zahradou. Zaměření provede Geodézie 

Svitavy ing. M. Dědourek, CSc. v roce 2015.  

 

Závěrem starosta popřál všem zastupitelům a občanům klidné prožití vánočních 

svátků a hodně zdraví a spokojenosti v novém  roce  2015. 

 

 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18,00hodin 

 

 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 22.12.2014  Zapisovatelka: Továrková  Sylva 

 

 

Ověřovatelé:             Anna Smreková………………....... 

 

          Ing. Tomáš Nárožný........................ 

 

 

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