Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7
569 43 Jevíčko
Zápis
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka,
konaného dne 25.2.2015 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
16.2.2015 do 25.2.2015.
Starosta konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7
členů zastupitelstva) zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Poté určil ověřovatele zápisu Ing. Lad. Ille, Lad. Porketovou. Zápis provede p.
Továrková S.
Omluvena byla paní Markéta Vašková, předsedkyně kulturní komise.
Starosta se zeptal, zda ověřovatelé předchozího zápisu mají k tomuto zápisu
připomínky. Bez připomínek.
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.
Zahájení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Kontrola plnění usnesení za rok 2014.
Zápis o provedené inventarizaci majetku za rok 2014.
Finanční vypořádání prostředků se státním rozpočtem.
Zpráva o finanční kontrole ve veř. správě za rok 2014.
Plán práce výborů a kulturní komise.
Žádosti o příspěvky Čes. svaz včelařů, Městská knihovna Svitavy a Oblastní
charita Mor. Třebová.
8. Rozpočtové opatření č. 1/1/15.
9. Výroční zpráva o poskytování informací v r. 2014.
10. Různé, diskuze, závěr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

2. Kontrola plnění usnesení za rok 2014.
Předseda kontrolního výboru p. A. Petr projednal na schůzi KV dne 23.2.2015 plnění
usnesení OZ za rok 2014 a konstatoval, že usnesení byla splněna. Bod 1f Usnesení č. 2
se v této době realizuje, po jeho dokončení bude zkontrolován.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí kontrolu plnění usnesení za rok
2014.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0.
3. Zápis o provedené inventarizaci majetku obce za rok 2014.
Starosta přečetl zápis o provedené inventarizaci, který je přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis o provedené inventarizaci majetku obce za
rok 2014.
4. Finanční vypořádání prostředků se SR.
Předsedkyně finančního výboru p. Smreková přečetla Zprávu o finančním vypořádání
prostředků se SR za rok 2014. Zpráva je přílohou zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí Zprávu o finančním vypořádání
prostředků se státním rozpočtem za rok 2014.
5. Zpráva o finanční kontrole ve veř. správě za rok 2014.
Předsedkyně FV p. Smreková přečetla zprávu o finanční kontrole ve veřejné správě za
rok 2014. Tato zpráva je přílohou zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí Zprávu o finanční kontrole ve
veřejné správě za rok 2014.
6. Plán práce výborů a kulturní komise.
Předsedové kontrolního a finančního výboru přečetli plány práce na rok 2015. Starosta
přečetl plán práce kulturní komise za omluvenou předsedkyni paní Markétu
Vaškovou.
Plány práce jsou přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí plány práce na rok 2015
finančního a kontrolního výboru a kulturní komise.
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7. Žádosti o příspěvek Českému svazu včelařů, Městské knihovně Svitavy a
Oblastní charitě Mor. Třebová
Starosta předložil žádosti o příspěvek ČSV, MK Svitavy a Obl. charity M. Třebová.
Byly navrženy stejné částky, jaké schválilo OZ v roce 2014 a to Českému svazu
včelařů 2 000,- Kč, Městské knihovně 1 000,- Kč a Oblastní charitě M. Třebová
5 000,- Kč. Nebyly vzneseny další návrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek Českému svazu včelařů, místní skupině v Bělé u
Jevíčka a Smolné ve výši 2 000,- Kč na léčbu včelstev.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek Městské knihovně ve Svitavách ve výši 1 000,- Kč
na nákup knih do výměnného fondu.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek Oblastní charitě v Mor. Třebové ve výši 5 000,- Kč
na provoz sociálních služeb.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0.
8. RO č. 1/1/15.
Předsedkyně FV p. Smreková přečetla RO č. 1/1/15. Finanční výbor na své schůzi
16.2.2015 doporučil rozpočtové opatření ke schválení OZ. Opatření je přílohou tohoto
zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje rozpočtové opatření č. 1/1/15.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0.
9. Zpráva o poskytnutých informacích v r. 2014.
Místostarosta přečetl zprávu o poskytnutých informacích v r. 2014 – zpráva je
přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí zprávu o poskytnutých
informacích v r. 2014.
10. Různé.
- starosta informoval zastupitele o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce,
které proběhlo 12.1.2015.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2014.
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starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 8/5/14 ze dne 31.12.2014
starosta oznámil občanům, že od 9.- 20.3.2015 budou mít možnost vlastníci
pozemků v k. ú. Smolná nahlédnout do změn v katastrálním operátu a uplatnit
případné námitky proti jeho obsahu v kanceláři v budově Obecního úřadu v Bělé u
Jev.
starosta – informoval občany o akcích, které proběhnout v měsíci březnu a dubnu,
dále podal informace o uskutečněných jednáních s firmami, která se týkala kácení
stromů v extravilánu a intravilánu obce Bělá u Jevíčka a Smolná a svozu
biologického odpadu v obci a upřesnil termíny konání motokrosových závodů,
které připadnou na tyto dny 7.6., 9.8. a 11.10.2015
starosta zajistí, aby bylo formou dotazníku zjištěno, kolik občanů má zájem o
dodání kompostérů na biologický odpad. Dotazníky je třeba odevzdat obratem.
starosta varoval občany, zvláště seniory, aby byli obezřetní a nepodlehli skupinám
pachatelů, kteří okrádají seniory v bytech nebo pod jinými záminkami na
veřejnosti
starosta pohovořil o návrzích na získání dotací, které jsou nyní na programu pro
obce a města
XXXXXXXX – kontrolní výbor doporučuje starostovi, aby sjednal s firmou
Hanácká zemědělská společnost Jevíčko novou výši úhrady za pronájem pozemků
této společnosti podle cen pro rok 2015. Bylo odpovězeno, že jednání se uskuteční
až po dokončení digitalizace v k. ú. Smolná.
dotaz - XXXXXXXX - kdy bude dokončena oprava podlahy v knihovně. Starosta
odpověděl, že je třeba ještě provést opravu elektroinstalace a omítek.
dotaz – paní XXXXXXXX – kdy budou opravena okna v čekárně ve Smolné.
Starosta odpověděl, že v nejbližším jarním termínu. Musí se zjistit, do jaké míry je
poškozen dřevěný rám a bude provedena provizorní oprava.
dotaz – pan XXXXXXXX – zda budou provedeny opravy komunikace v lokalitě
„Dvůr“ po opravě vodovodu. Starosta odpověděl, že bude jednat s firmou VHOS
a.s.
starosta se zúčastnil 24.2.2015 valné hromady MAS, kde byl zvolen členem
kontrolního výboru za naši obec.
dotaz – XXXXXXXX – zda proběhne sběr nebezpečného a velkoob. odpadu.
Starosta odpověděl, že v jarních měsících a na podzim. Termíny budou včas
vyhlášeny rozhlasem.

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 17,50 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 27.2.2015. Zapisovatelka: Továrková Sylva
Ověřovatelé:

Ing. Ladislav Ille……………........
Ladislava Porketová.......................

Starosta:

Petr Nárožný...............................

