
  

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 

569 43 Jevíčko 
 

Zápis 

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne  21.10.2015 

od 16:30 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice ve Smolné. 

 

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 

14. do 21. 10. 2015. 

Starosta konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva(z celkového počtu 7 

členů zastupitelstva) zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

Omluvena p. Lad. Porketová. Poté určil ověřovatele zápisu p.Annu Smrekovou a 

p.Josefa Červinku, zápis provede 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 v souladu s pozvánkou předanou 

členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu 

programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. 

 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 

2. Plnění rozpočtu k 30. 9 .2015. 

3. Nákup pozemků v k. ú. Bělá u Jevíčka p. č. 333/2 a 918/26. 

4. Pravidla využívání štěpkovače. 

5. Různé. 

6. Diskuze, závěr. 

Starosta dal hlasovat o návrhu programu zasedání. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje program zasedání. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0  Zdržel se 0 

 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 

Starosta určil ověřovatele zápisu Annu Smrekovou a Josefa Červinku, zapisovatelku  

Sylvu  Továrkovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy nebo doplnění. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka určuje ověřovatele zápisu Annu Smrekovou a 

Josefa Červinku, zapisovatelkou Sylvu Továrkovou. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0  Zdržel se 0 

 

 



 

 

2. Plnění rozpočtu k 30.9.2015. 

 

Zprávu o plnění rozpočtu ke dni 30.9.2015 přečetla účetní Sylva Továrková. Zpráva je 

přílohou tohoto zápisu. 

  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu ke dni 

30.9.2015. 

 

 

3. Nákup pozemků v k. ú. Bělá u Jevíčka. 

 

Starosta z pověření Zastupitelstva vyvolal jednání s paní XXXXXXXX, bytem 

XXXXXXXX, majitelkou pozemků a předložil ke schválení nákup pozemků v k. ú. 

Bělá u Jevíčka parcela č. 333/2 ost. plocha 736 m2 a parcela č. 918/26 ost. plocha  44 

m2. OZ navrhlo kupní  cenu 20,- Kč/m2 + povinné poplatky. Majitelka pozemků 

s návrhem souhlasí. OZ pověřuje starostu sepsáním kupní smlouvy na koupi těchto 

pozemků a podpisem této kupní smlouvy. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemků v k. ú. Bělá u Jevíčka parcela č. 333/2 

ost. plocha 736 m2 a parcela č. 918/26 ost. komunikace 44 m2 za prodejní cenu 20,- 

Kč/m2. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu sepsáním kupní smlouvy s paní XXXXXXXX, 

bytem XXXXXXXX a podpisem této kupní smlouvy. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0. 

 

4. Pravidla využívání štěpkovače zn. Piraňa SMP 23,5. 

 

Starosta seznámil přítomné s „Pravidly využívání štěpkovače zn. Piraňa SMP 23,5“, 

který byl pořízen pro potřeby obecního úřadu na zpracování dřevní hmoty z veřejné 

zeleně v obci a z lesních pozemků, které jsou v majetku obce Bělá u Jevíčka. Pravidla 

jsou přílohou tohoto zápisu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje „Pravidla využívání štěpkovače zn. 

Piraňa SMP 23,5“. 

  

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0. 

 

 

5. Různé. 

 

1. Starosta informoval přítomné o  vyhlášené dotaci OP SFŽP ČR – výzva č. 5 - 

výstavba a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů. Čerpáním této 

dotace by obec mohla provést rozšíření a zpevnění ploch pro stanoviště kontejnerů a 

rozšíření počtu kontejnerů potřebných pro sběr a třídění odpadu. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka pověřuje starostu jednáním s p. Milanou 

Štěpánkovou, Europroject dotace, Boskovice o posouzení splnění podmínek pro 

podání žádosti o dotaci z  OP SFŽP. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 6  Proti 0  Zdržel se  0 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka pověřuje starostu podáním žádosti o dotaci z OP 

SFŽP ČR v případě splnění podmínek pro podání. 

 

Výsledek hlasování :  Pro 6  Proti 0  Zdržel se 0 

  

 

2. Starosta informoval o dotačním titulu z Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora 

rozvoje regionů pro rok 2016 na obnovu a rekonstrukci místních komunikací s termínem 

podání do 31.12.2015 . Obec nemá zpracovánu projektovou dokumentaci na opravy a 

rekonstrukci místních komunikací, je nutné urychleně zadat zpracovaní projektové  

dokumentace odborné firmě. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka pověřuje starostu výběrem projekční firmy pro 

vypracování  dokumentace na rekonstrukci a opravu místních komunikací. 

 

Výsledek hlasování : Pro 6  Proti 0  Zdržel se 0 

 

 

Starosta – do domácností byly rozneseny dotazníky pro zjištění požadavků občanů na 

zpracování Programu rozvoje obce na období 2016-2025, na internetových stránkách 

obce je stejný dotazník v interaktivní podobě. Žádáme občany o vyplnění v termínu do 

10.11.2015 . 

 

Starosta podal za nepřítomnou předsedkyni kulturní komise krátkou zprávu o 

chystaných kulturních akcích do konce r. 2015 – 4. 12. 2015 Mikulášská besídka, 

plánovaný zájezd do termálních lázní /divadelní představení/ bude realizován pouze v 

případě zájmu občanů, který bude zjišťován formou předběžných přihlášek. 

 

Starosta žádá občany Bělé, aby poskytli návrhy na úpravy či změny veřejného osvětlení. 

V roce 2016 bude realizována oprava veřejného osvětlení v obci Bělá. Od 22. 10. 2015 
bude v obci Bělá veřejné osvětlení svítit bez přerušení po celou noc. 

  

 Starosta přečetl informaci k jízdním řádům platným od 13.12.2015. Žádost o posun 

odjezdu tzv. školního autobusu o cca 15 min. byla zamítnuta. Nově budou některé spoje 

jezdit po území Pardubického kraje, tj. že nebudou projíždět přes Velké Opatovice z 

důvodů malé vytíženosti. 

 

     6.    Diskuze. 
 

p. XXXXXXXX – zda se bude kácet olše naproti jeho domu. Tato olše již byla 

dostatečně prořezána a nehrozí další nebezpečí vůči el. vedení – odpověděl starosta. 
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p.  XXXXXXXX – zda bude kontejner na listí a co se starou pneumatikou, která leží na 

prostranství u autobusové čekárny. 

 Starosta odpověděl, že kontejner bude řešen po spadu většiny listí, pneumatika bude                                                          

            odstraněna a odevzdána do nebezpečného odpadu. 

p. XXXXXXXX – poděkovala za odstranění stromů a úklid potoka po kácení. Žádá o 

vyčištění bahna z Malonínského potoka. Starosta podal zprávu o jednání s firmou 

Povodí Moravy a SÚS Moravská Třebová. Jsou doloženy písemné žádosti Obce o 

pročištění propustku pod silnicí p. č. 920/5 v k. ú. Bělá u Jevíčka a čištění koryta 

vodního toku na p. č. 457 v k. ú. Smolná u Jevíčka. 

p. XXXXXXXX - požadavek na svoz popelnic na pozdější ranní hodinu. Má obavu o 

odcizení nebo poškození popelnice pokud budou připraveny v nočních hodinách. Bude 

podán dotaz na svozovou firmu se žádostí o svoz v původním čase. 

     

 

 

 

 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 17,10 hodin. 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 22.10.2015. Zapisovatelka: Továrková  Sylva 

 

 

 

 

Ověřovatelé:             Smreková Anna……………... 

 

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

 

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