Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7
569 43 Jevíčko
Zápis
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka
konaného dne 20. 3. 2019 od 17:00 hodin v hasičské zbrojnici ve Smolné.
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 13. 3. 2019 do 20. 3. 2019.
Starosta dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva), zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Omluven Ivo Kobelka.
Starosta se zeptal, zda ověřovatelé předchozího zápisu mají k tomuto zápisu
připomínky. Bez připomínek.
Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly
vzneseny návrhy na doplnění.
Zahájení, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Rozpočtové opatření č. 2/2/19.
Smlouva o sdružování prostředků na nákup knih.
Žádost o příspěvek na údržbu ZŠ Křenov.
Veř. zakázka – cenová nabídka – zázemí Společenského zařízení obce „Kuželna“.
Veř. zakázka – cenová nabídka – podlaha sálu Společenského zařízení obce
„Kuželna“.
7) Veř. zakázka – cenová nabídka – oprava místních komunikací.
8) Cena za prodej palivového dříví.
9) Veřejnoprávní smlouva s Městem Jevíčko.
10) Různé.
11) Diskuze a závěr.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje navržený program zasedání:
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
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1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu Pavla Továrka a Ing. Ladislava Illeho.
Zapisovatelkou Sylvu Továrkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka určuje ověřovatele zápisu Pavla Továrka a Ing.
Ladislava Illeho. Zapisovatelku Sylvu Továrkovou.
2. Rozpočtové opatření č. 2/2/19.
Předseda finančního výboru Zdeněk Dražil ml. seznámil ZO s RO č. 2/2/19, které
projednal finanční výbor na své schůzi dne 18. 3. 2019 a doporučil jej ke schválení.
Opatření č. 2/2/19 je přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2/19.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0.
3. Smlouva o sdružování prostředků na nákup knih.
Starosta předložil zastupitelům žádost Městské knihovny Svitavy o finanční podporu
sdruženému fondu na nákup knih pro výměnný fond knihoven našeho regionu pro rok
2019 a navrhl příspěvek ve výši 1000,- Kč, jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Smlouvu o sdružování prostředků
na nákup knih s Městskou knihovnou Svitavy na rok 2019 a zároveň schvaluje
finanční příspěvek ve výši 1 000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
4. Žádost o příspěvek na údržbu ZŠ Křenov.
Obec Křenov, zastoupená starostou obce V. Dvořákem, požádala o příspěvek
na údržbu ZŠ Křenov, do které dojíždí 6 žáků z naší obce. ZO navrhuje příspěvek
ve výši 500,- Kč na jednoho žáka - celkem 3.000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje finanční dar ve výši 3.000,- Kč obci
Křenov na údržbu Základní školy v Křenově.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
5. Veř. zakázka – cenová nabídka – zázemí Společenského zařízení obce „Kuželna“.
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie s názvem „Zázemí
společenského zařízení Bělá u Jevíčka – kuchyň, výčep, šatna“. Starosta zpracoval
zadávací podmínky a oslovil tři firmy s žádostí o cenovou nabídku:
- Lub. Helekal, Březina
334 114,- Kč vč. DPH
- Lub. Knötig, Bělá u Jev.
205 000,- Kč vč. DPH
- Jar. Slechan, Křenov
s omluvou nabídku nepředložil
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Starosta navrhuje schválit cenově nejvýhodnější nabídku Truhlářství Lubomír Knötig.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje cenově nejvýhodnější nabídku firmy
Truhlářství Lubomír Knötig, Bělá u Jev. 77 na zhotovení nábytku pro „Zázemí
společenského zařízení Bělá u Jevíčka.“ ve výši 205 000,- Kč a zároveň schvaluje
Smlouvu o dílo.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0.
6. Veř. zakázka – cenová nabídka – podlaha sálu Společenského zařízení obce.
Z důvodu chybného nacenění podlah v rozpočtu SZ firmou WRAGET SB s.r.o.
/smrkové palubky místo bukových parket/ rozhodlo ZO s ohledem na průběh stavby
a z důvodů zájmů obce na zdárném dokončení stavby, o vyjmutí podlahy sálu
z rozpočtu /řešeno jako méněpráce/. Starosta zpracoval zadávací podmínky veřejné
zakázky II. kategorie na podlahu z dubových parket SZ a požádal čtyři firmy
o zpracování cenové nabídky ve dvou variantách pro 2. a 3. jakostní třídu dřeva:
- Podlahářství Pospíšil, Svitavy
2. jak. 586.372,- Kč, 3. jak. 566.939,- Kč
- Podlahářství Bombera, Jaroměřice
nabídka nepředložena
- ANATIS s.r.o., Blansko
2. jak. 445.387,- Kč, 3. jak. 416.767,- Kč
- Podlahářství Totůšek, Výprachtice
2. jak. 459.792,- Kč, 3. jak 443.820,- Kč
vše včetně DPH. Cenově nejvýhodnější je CN fy ANATIS s.r.o., Blansko.
Po konzultaci s podlaháři ZO navrhuje z důvodů finanční úspory nahradit parketovou
podlahu na podiu smrkovými palubkami a v šatně vinylovou podlahou click a zvolit
2. třídu jakosti dubových vlysů. S ohledem na uvedené změny předložila fa ANATIS
s.r.o. aktualizovanou CN ve výši 416.898,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje cenově nejvýhodnější nabídku firmy
ANATIS s.r.o., Blansko, na zhotovení podlahy sálu z dubových vlysů, podlahy podia
ze smrkových palubek a podlahy skladu z materiálu vinyl click ve výši 416 898,- Kč
vč. DPH a zároveň schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0.
7. Veř. zakázka – cenová nabídka – oprava místních komunikací.
I v letošním roce proběhnou v obci opravy místních komunikaci tryskovou metodou.
Starosta zpracoval veřejnou zakázku II. kategorie a oslovil 3 firmy s žádostí
o zpracování cenových nabídek na 1 tunu materiálu na opravu tryskovou metodou.
- ROADMEDIC s.r.o., Šumperk
4.174,50 Kč/t vč. DPH
- NVB LINE s.r.o., Kvasice
3.509,- Kč/t vč. DPH
- SWIATELSKY stavební s.r.o., Chrudim prostřednictvím subdodavatele
- KSB silniční práce s.r.o., Pardubice
3.872,- Kč/t vč. DPH
Cenově nejvýhodnější je nabídka od firmy NVB LINE s.r.o., Kvasice.
Akce bude řešena v rámci dotace POV PK – Region MTJ.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje cenově nejvýhodnější nabídku firmy
NVB LINE s.r.o., Kvasice na opravu místních komunikací v obci Bělá u Jevíčka
tryskovou metodou ve výši 3 509,- Kč/t vč. DPH.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0.
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8. Cena za prodej palivového dříví.
Předseda FV p. Zdeněk Dražil ml. informoval ZO o návrhu finančního výboru ve věci
aktualizovaných cen za palivové dříví z obecního lesa s ohledem na probíhající
kůrovcovou kalamitu. Pro následující období FV doporučuje ke schválení následující
prodejní ceny palivového dřeva:
- dřevo měkké - hotová výroba 600,- Kč/m3 , samovýroba 350,- Kč/m3
- dřevo ostatní - nálety, vrba apod.- hot. výr. 400,- Kč/m3 , samovýroba 200,- Kč/m3 .
Jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje prodejní ceny palivového dříví
na následující období dle návrhu FV.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0.
9. Veřejnoprávní smlouva s městem Jevíčko.
Město Jevíčko zaslalo k projednání návrh VPS o zajišťování výkonu působnosti dle
zák. o obecní policii. Návrh VPS obsahuje ujednání, že Městská policie bude svoji
činnost vykonávat v dohodnutém rozsahu dle konkrétního požadavku starosty popř.
místostarosty, nejméně 3x týdně v rozsahu 1 hod. v denní či noční době. ZO s tímto
zněním nesouhlasí a navrhuje vlastní znění Čl. 2, bod 2: Městská policie bude tuto
svoji činnost vykonávat nepravidelně v dohodnutém rozsahu na základě telefonické
výzvy a dle konkrétního požadavku starosty nebo místostarosty obce Bělá u Jevíčka.
Navržené znění VPS je přílohou tohoto zápisu a bude zasláno k projednání orgánům
města Jevíčka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje „Veřejnoprávní smlouvu o zajišťování
výkonu působnosti podle zákona o obecní policii“ s Městem Jevíčko ve znění
vlastního návrhu ZO v Čl. 2, bodu 2.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0.
10. Různé:
1. Starosta informoval, že dne 13. 3. 2019 byla doručena geolog. rešerše lokality Bělá
u Jevíčka, objednaná z důvodů požadované změny PRVK s ohledem na tlakovou
kanalizaci. Nejdůležitější citace:“…lze se proto důvodně domnívat, že jakákoliv
stavební činnost prováděná v tomto prostředí, vč. výstavby kanalizace do hloubky cca
2,5-3,5 m (gravitační kanalizace) bude provázena technickými komplikacemi
a vysokými náklady.“ Po jednom paré rešerše bylo odesláno na Pardubický kraj
a p. Recovi z fy Recprojekt s.r.o.
2. Starosta podal informaci o postupu prací na akci Společenské zařízení obce zvané
„Kuželna“ a dále o připravovaných veřejných zakázkách na vnitřní vybavení /gastro,
židle, stoly…/ a přístupovou zpevněnou cestu ke „Kuželně“.
3. Starosta informoval o termínech svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu,
letáčky s podrobnostmi byly doručeny do domácností. Ve spolupráci s firmou ERGO
Chornice budou zvlášť řešeny pneumatiky, které budou předány k recyklaci, pro obec
je tato služba zdarma.
-4-

4. Na dotazy občanů starosta sdělil, že svoz bio odpadu – BRKO – bude zahájen
od 1. 4. 2019, kdy zahajuje provoz kompostárna Biskupice.. Kontejnery ve Smolné
a v Bělé budou přistaveny na obvyklá místa.
5. Starosta informoval, že ve dnech 7. až 9. 6. 2019 proběhne v Bělé pod Bezdězem
VII. ročník Setkání obcí s názvem Bělá. Podrobnosti budeme postupně zveřejňovat.
Přihlášky přijímá starosta nebo v kanceláři OÚ.
6. Starosta informoval o podaných žádostech o pracovníky na veřejně prospěšné práce
na Úřad práce ve Svitavách.
7. Předsedkyně výboru pro kulturu a občanské záležitosti p. Markéta Vašková pozvala
občany na přednášku „Trénink paměti“, která se uskuteční v pátek 5. 4. 2019
od 17 hod. v zasedací místnosti OÚ a povede ji p. Pavla Konečná.
8. Starosta informoval, že dne 21. 3. 2019 proběhne kácení nebezpečně nahnutých
stromů nad vodárnou v Bělé u Jevíčka. Kácení provede odborná firma a obec nabízí
dřevo k prodeji.
9. Starosta informoval, že dne 26. 3. 2019 provedou pracovníci ČEZu ořez stromoví
na pozemcích obce Bělá u Jevíčka, které zasahují do el. vedení.
11. Diskuze, závěr.
Zastupitel Pavel Továrek – apeluje na občany, aby nevypouštěli do potoka odpadní
vody ze svých domácnosti. Rokem 2020 končí platnost povolení k vypouštění
odpadních vod a občané by se měli chovat šetrněji k životnímu prostředí i svému
okolí.
P. XXXXXXXX se dotazoval, ve které lokalitě se bude kácet dřevo napadené
kůrovcem a komu patří chodník u hlavní silnice v obci, dále upozornil na keře
zasahující ze soukromých pozemků na tento chodník. Starosta informoval o lokalitě
výskytu kůrovcové kalamity a dále, že chodník patří Pardubickému kraji.
Obec vyzve dopisem majitele uvedených pozemků k ořezu keřů zasahujících
do profilu chodníku.

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18,00 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 27. 3. 2019
Zapisovatelka: Továrková Sylva, upravil Petr Nárožný.

Ověřovatelé:

Pavel Továrek……………………………….
Ing. Ladislav Ille.............................................

Starosta:

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