
Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 

569 43 Jevíčko 
 

 

Zápis 

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka 

konaného dne 23. 3. 2015 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 

13.3.2015 do 23.3.2015. 

Starosta dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) 

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

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

obcích).  

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.  

 

1) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 

2) Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2015. 

3) Smlouva o partnerství s MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. 

4) Různé, diskuze a závěr. 

 

Starosta dal hlasovat o návrhu programu.  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje následující program  zasedání: 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti  0  Zdrželi se 0 

 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 

Starosta navrhl určit 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. Zapisovatelku Sylvu Továrkovou. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

 

 

 

 

 



 

 

2. Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2015. 

 

Starosta seznámil přítomné se zněním OZV č.1/2015 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bělá u Jevíčka. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bělá u 

Jevíčka č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 

na území obce Bělá u Jevíčka. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

 

       3.  Smlouva o partnerství s MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko 

 

Starosta předložil zastupitelům  návrh Smlouvy o partnerství s MAS Moravskotřebov-

sko a Jevíčsko o.p.s., která upravuje vzájemná práva a povinnosti stran a cílem je 

zajistit činnost akční skupiny MAS v rámci rozvoje v období 2014-2020. Roční 

příspěvek činí 2,- Kč/ občana dle stavu k 1.1.2015 a je splatný do 23.5.2015.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Smlouvu o partnerství s MAS 

Moravskotřebovsko a Jevíčsko o. p. s. a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

 

        4. Různé, diskuze a závěr. 

  

- starosta podrobně vysvětlil nový způsob ukládání a třídění odpadů, které vyžaduje 

zákon o odpadech 

- starosta navrhl hlasovat o schválení Smlouvy s obcí Slatina o odvozu biologicky 

rozložitelného odpadu do kompostárny ve Vísce u Jevíčka. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Smlouvu s obcí Slatina na odvoz 

biologicky rozložitelnéko odpadu a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

 

- starosta určil hlasovat o schválení Smlouvy s Hanáckou zemědělskou společností 
Jevíčko a.s. o odvozu biologicky rozložitelného odpadu do kompostárny ve Vísce 

u Jevíčka. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Smlouvu s Hanáckou zemědělskou   

společností Jevíčko a.s. na převzetí biologicky rozložitelnéko odpadu a pověřuje 

starostu jejím podpisem. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 
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- Smreková Anna – finanční výbor navrhl a doporučuje OZ ke schválení cenu za 

1m3 dřeva z vrb, které byly pokáceny pod el. vedením ve Smolné na p. č. 399. 

Cena za 1 m3 činí 300,- Kč. Jiný návrh ceny podán nebyl. 

Zájemci o toto dřevo se mohou přihlásit u starosty. Po odvezení suroviny je každý 

povinen uklidit prostranství a vyčistit potok od napadaného dřeva a klestí.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje cenu 300,- Kč/m3 dřeva z p. č. 399 

v k. ú. Smolná. 

  

Výsledek hlasování:   Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

 

- knihovnice p. Porketová L. – informovala o průběhu vyřizování dotace VISK 3. 

Bude možné z této dotace zakoupit pouze dataprojektor, ne ozvučení. 

- starosta – bylo zažádáno o 4 pracovníky na veřejně prospěšné práce s nástupem od 

1 .dubna 2015 

- starosta – energetická analýza, kterou provedla fi Schreder vyčíslila úspory při 

zavedení nových LED svítidel ve veřejném osvětlení cca 55 tis. Kč ročně 

- starosta – postup prací při opravě podlahy v knihovně 

- starosta – kuželna. Bude zažádáno o nový návrh stavebních úprav. 

- starosta – město Bělá pod Bezdězem nás oslovilo s pořádáním dalšího Setkání 

obcí, které proběhne 5.-7.6.2015. Mohou se přihlásit občané, kteří by měli o tento 

zájezd zájem. 

- Vašková Markéta – kulturní akce duben – květen 2015 

- starosta – dle sdělení společnosti SITA CZ je možné do žlutých kontejnerů na plast  

ukládat i obaly od tetrapaků. 

 

 

        

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 17:50 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 26.3.2015. 

Zapisovatelka:Továrková Sylva 

 

Ověřovatelé:             Anna Smreková………………… 

 

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

 

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