Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7
569 43 Jevíčko
Zápis
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka,
konaného dne 3.4.2019 od 16:30 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka (dále též jako „zastupitelstvo“)
bylo zahájeno v 16:30 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 27.3.2019 do 3.4.2019.
Starosta konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu
7 členů zastupitelstva) a zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona
o obcích). Omluven: p. Ivo Kobelka.
Poté určil ověřovatele zápisu: p. Markétu Vaškovou a p. Zdeňka Dražila
a zapisovatele p. Ladislava Illeho.
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 č.4 ze zasedání ZO dne 20.3.2019.
Výsledek hlasování: Pro 6 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.
1)
2)
3)
4)
5)
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Zahájení, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo s firmou WRAGET SB s.r.o.
Veřejné zakázky – Společenské zařízení obce Bělá u Jevíčka
Pracovní místo pro obec Bělá u Jevíčka
Různé
Diskuze a závěr
Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje program zasedání ZO.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0.
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1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta určil ověřovatele zápisu p. Markétu Vaškovou a p. Zdeňka Dražila,
zapisovatele p. Ladislava Illeho. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka určuje ověřovatele zápisu Markétu Vaškovou
a Zdeňka Dražila, zapisovatele p. Ladislava Illeho.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0.
2. Společenské zařízení obce - Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo s firmou WRAGET
SB s.r.o.
Dodatkem č. 4 ke SoD se napravuje stav vzniklý v průběhu stavby, kdy došlo
k různým změnám v realizovaných položkách práce a v použitých materiálech tak, aby
se vyčíslila hodnota stavby dle skutečnosti. Cena díla je navýšena o cenu víceprací
174.676,- Kč, cena díla je ponížena o cenu méněprací 404.376,- Kč, celková cena
po navýšení a ponížení se mění o částku -229.700,- Kč /všechny ceny uvedeny včetně
DPH/. Celková cena díla po navýšení a povýšení činí:
Cena díla bez DPH
7.615.058,35 Kč
DPH 21%
1.599.161,72 Kč
Celková cena díla včetně DPH 9.214.220, - Kč /po zaokrouhlení/
Dodatek č. 4 ke SoD je přílohou tohoto zápisu včetně položkového rozpočtu stavby
ze dne 2.4.2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo „Společenské zařízení
Bělá u Jevíčka“ s firmou WRAGET SB s.r.o., Praha 9.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
3. Veřejné zakázky - Společenské zařízení obce Bělá u Jevíčka
3.1. VZMR II. kategorie – Společenské zařízení Bělá u Jevíčka – vybavení židlemi
Na základě požadavků ZO starosta zpracoval zadávací podmínky VZ II. kategorie
na vybavení SZ a myslivecké klubovny dvěma sty židlí a požádal čtyři firmy
o zpracování cenové nabídky, čtyři firmy předložily následující CN, všechny
v celkové ceně včetně DPH:
- B2B Partner s.r.o., Ostrava - Zábřeh – židle Rocket BP v ceně 355.207,60 Kč
- ALBA CR s.r.o. jako výrobce poslal nabídku prostřednictvím svého prodejce
DELSO INTERIÉRY s.r.o., Praha 7 – židle Imperia v ceně 142.780,- Kč
- SuperDiskont s.r.o., Praha 4 – židle Antares 2150 ZSY v ceně 152.218,- Kč /další
dvě nabídky na levnější židle nesplňovaly zadávací podmínky/
- Lentosia s.r.o., Praha 5 – židle Alba Imperia v ceně 140.360,- Kč
Cenově nejvýhodnější a zároveň všechny zadávací podmínky splňující je cenová
nabídka fy Lentosia s.r.o., Praha 5.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje jako nejvýhodnější a všechny zadávací
podmínky splňující cenovou nabídku firmy Lentosia s.r.o., Praha 5, na 200 ks židlí
Alba Imperia za cenu 580 Kč/ks (bez DPH) v celkové ceně 140.360,- Kč včetně DPH
a zároveň schvaluje kupní smlouvu na tuto veřejnou zakázku.
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Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0.
3.2. VZMR II. kategorie – Společenské zařízení Bělá u Jevíčka – vybavení stoly
Na základě požadavků ZO starosta zpracoval zadávací podmínky VZ II. kategorie
na vybavení SZ a myslivecké klubovny celkem 25 kusy stolů a požádal čtyři firmy
o zpracování cenové nabídky, dvě firmy předložily následující CN:
- Josef STRNAD spol. s r.o., Žamberk – cena 93.236,55 Kč včetně DPH
- B2B Partner s.r.o., Ostrava – Zábřeh – cena 87.436,17 vč.DPH
Nabídka fy B2B Partner s.r.o. nesplňuje zadávací podmínky v několika bodech – cena
uvedena v demontovaném stavu a není uvedena cena za montáž, nohy jsou čtvercové
bez rektifikace, barva kostry pouze šedá a tloušťka stolové desky 18mm – CN nabídka
byla vyřazena. Jako nejvýhodnější a zároveň všechny zadávací podmínky splňující je
cenová nabídka firmy JOSEF STRNAD spol. s r.o., Žamberk.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje jako nejvýhodnější a všechny zadávací
podmínky splňující cenovou nabídku firmy JOSEF STRNAD, spol s r.o., Žamberk,
na 25 ks stolů v celkové ceně 93.236,55 s DPH a zároveň schvaluje kupní smlouvu
na tuto veřejnou zakázku.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0.
4. Pracovní místo pro obec Bělá u Jevíčka
Starosta informoval o schválení tří pracovníků z řad nezaměstnaných na pozici VPP
Úřadem práce od 1.4. do 30.9.2019 a zároveň informoval o zdravotních omezeních
dvou těchto pracovník /nemožnost práce s křovinořezem a motorovou pilou/.
Vzhledem k množství úkolů a povinností, které musí obec plnit, starosta žádá ZO o
zřízení jednoho dělnického pracovního místa na dobu určitou do 30.11.2019 .
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje vznik jednoho dělnického pracovního
místa u Obce Bělá u Jevíčka na dobu určitou do 30.11.2019.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0.
5. Různé
5.1. Žádost o pronájem části p.č. 169/2
Pan XXXXXXXX, XXXXXXXX zažádal o pronájem části pozemku p. č. 169/2 v k.ú.
Bělá u Jevíčka, situační náčrt je součástí žádosti, jedná se o již v minulosti zahrazenou
část pozemku a zjednání nápravy. Výměra bude zaměřením upřesněna.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje vyvěšení záměru na pronájem části
pozemku p.č. 169/2 v k.ú. Bělá u Jevíčka.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
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5.2. Zateplení obecního domu – obec Bělá u Jevíčka
Firma AXIOM engineering s.r.o., Pardubice, která pro obec zažádala o dotaci z OPŽP,
zaslala návrh Příkazní smlouvy na vypracování prováděcí projektové dokumentace,
zadávací dokumentace pro výběrové řízení, podrobný položkový rozpočet stavby
a výkaz výměr, vlastní výběrové řízení, vše za cenu 48.000,- Kč bez DPH. ZO
navrhuje následující termíny plnění příkazní smlouvy:
− prováděcí projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr
do 31.5.2018
− zahájení výběrového řízení až po schválení dotace z OPŽP
− výběr dodavatele včetně smlouvy o dílo do 31.10.2019
− zahájení prací na zateplení na jaře 2020
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje v rámci akce „Zateplení obecního
domu – obec Bělá u Jevíčka“ příkazní smlouvu č. B110148/2019 s firmou AXIOM
engineering s .r.o., Pardubice na „Vypracování dokumentace pro provedení stavby,
položkového rozpočtu, výkazu výměr a zadávací dokumentace pro výběrové řízení“,
to vše v ceně 48.000,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
5.3. Dotace na technické vybavení knihovny VISK 3
Dopisem z Ministerstvem kultury ze dne 28.3.2019 nám bylo oznámeno, že byla obci
přidělena v rámci programu „Veřejné informační služby knihoven“ dotace ve výši
17.000,- Kč na projekt „Obnova technického vybavení knihovny“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí přidělení dotace VISK 3
na „Obnovu technického vybavení knihovny“ ve výši 17.000,- Kč a pověřuje starostu
pořízením počítačového vybavení do knihovny v celkové hodnotě projektu
do 33.000,- Kč vč. DPH.
6. Diskuze a závěr.
Pan Antonín Petr upozornil, že SDH Bělá u Jevíčka dlouhodobě shromažďuje
u hasičárny pouze sběr elektroodpadu, ze kterého jsou ale vyjmuty bojlery na ohřev
vody a je nepřípustné navážet tam i jiný odpad, např. motorové travní sekačky apod.
Starosta odpověděl, že obec bude muset vyřešit i sběr el. bojlerů a zároveň upozornil
na nutnost udržování pořádku v okolí hasičárny.
Starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil v 17.30 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 5.4.2019. Zapisovatel: Ladislav Ille, upravil: Petr Nárožný
Ověřovatelé:

Markéta Vašková vr.
Zdeněk Dražil vr.

Starosta:

Petr Nárožný vr.
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