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Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 

569 43 Jevíčko 
 

Zápis 

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, 
konaného dne 27.5. 2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti.  

 

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 i na el. úřední desce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu 

nejméně 7 dní, a to od 19.5.2015 do 27.5.2015.  

Starosta z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) 

konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva, Ing. Tomáš Nárožný omluven (z 

celkového počtu 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 

odst. 3 zákona o obcích). Poté určil ověřovatele zápisu Josefa Červinku a Antonína 

Petra. 

 Zápis sepíše p. Továrková S.  

Starosta se zeptal, zda ověřovatelé předchozího zápisu mají k tomuto zápisu 

připomínky. Bez připomínek.  

  

Schválení programu: 

 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny 

návrhy na doplnění.  

 

1) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 

2) Plán práce OZ na 2. pololetí 2015. 

3) Závěrečný účet obce a zpráva o přezkoumání hospodaření obce za r. 2014. 

4) Rozpočtové opatření č.2/15 a 3/2/15. 

5) Schvalování účetní závěrky za rok 2014. 

6) Záměr pronájmu části obecního  pozemku p.č. 918/7 v k. ú. Bělá u Jevíčka.  

7) Zápis do kroniky za rok 2014. 

8) Paušální částka-náhrada mzdy pro neuvolněné členy OZ.  

9) Nákup projektoru do MLK. 

10) Oprava veřejného osvětlení ve Smolné-výběr světel. 

11) Různé, závěr. 

 

Starosta dal hlasovat o návrhu programu.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje 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 Josefa Červinku a Antonína Petra, 

zapisovatelkou p. Sylvu Továrkovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka určuje ověřovatele zápisu Josefa Červinku a 

Antonína Petra, zapisovatelku Sylvu Továrkovou. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

 

 

2. Plán práce OZ na 2. pol. r. 2015. 

 

Místostarosta přečetl plán práce OZ na 2. pololetí r. 2015. K tomuto plánu nebyly 

připomínky. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí plán práce OZ na 2. pololetí r. 

2015. 

 

3. Závěrečný účet obce a Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za r. 2014. 
 

Předsedkyně FV seznámila přítomné se Závěrečným účtem obce za r. 2014 a se 

Zprávou o přezkumu hospodaření za r. 2014. Oba dokumenty byly vyvěšeny na úřední 

desce a elektronické úřední desce po dobu 15dnů a jsou přílohou tohoto zápisu. 

Zjištěné chyby a nedostatky budou odstraněny do 31.1.2016. 

Bude podána zpráva o plnění přijatých opatření v souladu s ustanovením § 13 odst. 2 

zák. č. 420/2004 Sb. 

 

OZ souhlasí s celoročním hospodařením obce bez výhrad. Byly zjištěny chyby a 

nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst.3, písm. c) 

zák. č. 420/2004 Sb. a byla přijata opatření k nápravě chyb a nedostatků 

uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka souhlasí s celoročním hospodařením obce bez 

výhrad. Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků 

uvedených v § 10 odst.3, písm. c) zák. č. 420/2004 Sb. a byla přijata opatření 

k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2014.  

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6   Proti  0  Zdrželi se 0. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2014 a bere 

na vědomí Zprávu o  výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6   Proti  0  Zdrželi se 0. 

 

 

 

4. Rozpočtové opatření č. 2/15 a 3/2/15. 

 

Předsedkyně finančního výboru p. Smreková seznámila přítomné s RO č. 2/15 a 

3/2/15, která byla projednána a doporučena ke schválení na schůzi finančního výboru 

25. 5. 2015. Tato rozpočtová opatření jsou přílohou zápisu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje rozpočtové opatření č. 2/15 a 3/2/15. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6   Proti  0  Zdrželi se 0. 

 

 

5. Roční účetní závěrka obce za rok 2014. 
 

Předsedkyně FV doporučila ke schválení roční účetní závěrku obce za r. 2014. 

S výsledky roční závěrky byli seznámeni všichni členové finančního výboru a 

zastupitelé. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje účetní závěrku obce Bělá u Jevíčka za 

rok 2014 dle předložených podkladů. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6   Proti  0  Zdrželi se 0. 

 

 

 

6. Záměr pronájmu části obecního pozemku p. č. 918/7 v k. ú. Bělá u Jevíčka. 

 

Starosta předložil žádost paní XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX o pronájem 200 m2 

obecního pozemku p. č. 918/7 v k. ú. Bělá u Jevíčka, který  používá jako vjezd do 

domu čp. 40. 

Záměr pronájmu byl vyvěšen na úřední desce i na el. úřední desce od 9.4.2015 do 

24.4.2015. Žádný další zájemce se nepřihlásil. 

Cena za 1m2 pronájmu činí 1,- Kč/ročně, OZ pověřuje starostu podepsáním nájemní 

smlouvy. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje pronájem p. č. 918/7 v k. ú. Bělá u 

Jevíčka o výměře 200 m2 XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX. Cena za pronájem 

činí 1,- Kč/m2/rok . OZ pověřuje starostu podepsáním nájemní smlouvy. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6   Proti  0  Zdrželi se 0. 
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7. Zápis do kroniky za rok 2014. 

 

Kronikářka Alena Bubeníková seznámila zastupitele s obsahem zápisu do kroniky za 

rok 2014. Po drobných úpravách byl schválen.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje zápis událostí do kroniky obce Bělá u 

Jevíčka za rok 2014. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0. 

 

 

 

 

      8.  Náhrada mzdy pro neuvolněné členy OZ – paušální částka. 

Starosta předložil návrh paušální částky ve výši 200,- Kč/ hod. pro neuvolněné 

zastupitele (OSVČ) pro kalendářní rok 2015 pro výkon veřejné funkce v souladu s  

ustanovením § 71 odst. 4 zákona o obcích č. 128/2000Sb. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje paušální částku 200,- Kč/ hod. pro 

neuvolněné zastupitele (OSVČ) pro kalendářní rok 2015 pro výkon veřejné funkce. 

 
 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0   Zdržel se 0 

 

 

9. Cenová nabídka nákup dataprojektoru pro potřeby Místní lidové knihovny v obci. 
 

Starosta informoval přítomné o schválení neinv. dotace z programu VISK 3 ve výši 

15 000,- Kč na nákup dataprojektoru. Byl vybrán typ Epson EH-TW 6100 za cenu 

30 170,- Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje nákup dataprojektoru Epson EH-TW 

6100 pro potřeby Místní lidové knihovny v Bělé u Jevíčka. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0. 

 

        10.Oprava veřejného osvětlení ve Smolné. 

 

Starosta seznámil přítomné s návrhem zakoupit svítidla dle energetické analýzy od 

firmy Artechnic-Schréder a.s. Praha 3, která mají parametry vhodné pro veřejné 

osvětlení v naší obci, záruku 5 let, na tělesa záruku 10 let. Obec také osloví 3-4 firmy k 

podání cenových nabídek pro realizaci opravy veřejného osvětlení v místní části 

Smolná.  

Termín podání nabídek je do 30.6.2015, členové výběrové komise určil starosta a jsou 

to Bubeník Miloslav, Petr Antonín a Nárožný Petr. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje firmu Artechnic-Schréder a.s. Praha 3 

jako dodavatele LED svítidel veřejného osvětlení pro místní část Smolná.   

 

Výsledek hlasování:   Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0. 

  

 

11. Různé, závěr. 

 

- starosta přečetl žádost manželů XXXXXXXX z XXXXXXXX o prodej pozemků v k. 

ú. Smolná u Jevíčka p. č. 89/4. Bude odpovězeno dopisem dle návrhu zastupitelstva. 

Zodpovídá starosta.   

 

 

Zastupitelé navrhují, aby se po dobu od 1.6. 2015 do 31.12.2018 neprodávaly obecní 

pozemky mimo zastavěné území obce Bělá u Jevíčka a Smolná. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka nemá záměr prodávat obecní pozemky mimo 

zastavěné území obce Bělá u Jevíčka a Smolná od 1.6.2015 do 31.12.2018.   

 

Výsledek hlasování:   Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0. 

 

-  Starosta informoval přítomné o schválené dotaci ve výši 587 882,-  Kč ze SFŽP na 

projekt „Zavedení systému odděleného sběru BRKO v obci Bělá u Jevíčka“ a co za ni 

bude pořízeno. Dále podal zprávu o dotacích, které se nyní nabízí a zda některé 

využijeme. 

-  Knihovnice pozvala od středy 3.6.2015 občany do nově opravené knihovny a zároveň 

informovala o chystané výstavě panenek, která bude probíhat po celý měsíc červen 

v knihovně. 

Další informace starosty: 

- plány na opravu kuželny 

- elektronická aukce na nákup plynu a el. energie 

- nákup křovinořezu STIHL pro potřeby obce 

- mimořádný motokrosový trénink 30.5.2015 od 13-17 hod. V této souvislosti 

zastupitelstvo zpracovává novou OZV, ve které by se omezila hlučnost v obci ve 

volné dny a svátky, rušení nočního klidu, volné pobíhání psů, motokrosové tréninky 

apod. a vyzval občany k veřejné diskusi na toto téma. 

- p. XXXXXXXX – zda bude kontejner na drobný kovový odpad. Starosta odpověděl 

kladně. 

- P. XXXXXXXX – upozornila na volně pobíhajícího psa, který obtěžuje kolemjdoucí 

před prodejnou Jednoty. Bude řešeno dopisem majitelce psa.   
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Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 17,45hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 1.6.2015. Zapisovatelka:Továrková Sylva 

 

 

Ověřovatelé:             Antonín Petr………………........ 

 

          Josef Červinka............................. 

 

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

 

 

Razítko obce: 


