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Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 

569 43 Bělá u Jevíčka 
 

Zápis 

z 9. zasedání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, 

konaného dne 23.10.2019 od 17:00 hodin v hasičské místnosti ve Smolné. 

 

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 16.10.2019 do 23.10.2019. 

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

7 členů zastupitelstva) a zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona 

o obcích). 

Poté určil ověřovatele zápisu: p. Pavla Továrka a p. Antonína Petra 

a zapisovatelku p. Markétu Vaškovou. 

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 a usnesení č. 8 ze zasedání ZO 

dne 4.9.2019. 

 

Výsledek hlasování:   Pro   7  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. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 

2. Rozpočtová opatření č.7/19. 

3. Smlouva o poskytnutí investiční dotace na proj. dokumentaci – ČOV 

a splašková kanalizace s Pardubickým krajem. 

4. Mimořádný členský příspěvek DSO Technické Služby Malá Haná. 

5. Smlouva o sběru, přepravě a odstraňování odpadu s TS MH s.r.o. – Příloha č. 2. 

6. Dodatek ke smlouvě o podmínkách svozu a využití BRKO s HZS Jevíčko, a.s.  

7. Žádosti o dotace z POV PK na rok 2020 – změna. 

8. Žádost p. Hebelky o podporu provozu prodejny v Bělé u Jevíčka. 

9. Pronájem části pozemku p.č. 918/8 v k.ú. Bělá u Jevíčka. 

10. Pronájem pozemku p.č. 918/2 v k.ú. Bělá u Jevíčka. 

11. Plán zimní údržby. 
12. Žádost o veřejnou finanční podporu – Svaz postižených civilizačními chorobami. 

13. Různé. 

14. Diskuze. 

15. Závěr. 

 

Starosta dal hlasovat o návrhu programu. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje program zasedání ZO. 

 

Výsledek hlasování:   Pro  7    Proti  0  Zdržel se  0 

 

 

1. Volba ověřovatelů 

 

Starosta určil ověřovatele zápisu p. Pavla Továrka a p. Antonína Petra, zapisovatelkou 

p. Markétu Vaškovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

 

      Návrh usnesení: 

     Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka určuje ověřovatele zápisu Pavla Továrka a Antonína 

Petra, zapisovatelkou Markétu Vaškovou. 

 

     Výsledek hlasování:   Pro  7  Proti  0  Zdržel se  0 

 

 

2. Rozpočtová opatření č. 7/19  

Předseda FV Zdeněk Dražil seznámil ZO s RO č.7/19, které projednal finanční výbor 

a doporučil ke schválení. Ze strany ZO nebylo žádných doplňujících dotazů. Uvedené RO 

je přílohou tohoto zápisu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje rozpočtové opatření č. 7/19. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7   Proti  0   Zdržel se  0  

 

 

3. Smlouva o poskytnutí investiční dotace na projektovou dokumentaci – ČOV 

a splašková kanalizace s Pardubickým krajem. 

 

Starosta podal žádost o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje pro rok 

2019 v rámci programu Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství na akci Bělá 

u Jevíčka - ČOV a splašková kanalizace – PD. Zastupitelstvem PK byla obci schválena 

dotace ve výši 250.000,- Kč a starosta předkládá ke schválení Smlouvu o poskytnutí 

dotace. 

  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Smlouvu o poskytnutí investiční dotace, 

evidenční číslo smlouvy OŽPZ /19/24619, ve výši 250.000,- Kč na akci „Bělá u Jevíčka 

– ČOV a splašková kanalizace – PD“. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7    Proti 0   Zdržel se  0 

 

 

     4. Mimořádný členský příspěvek DSO Technické Služby Malá Haná 

  

Starosta se zúčastnil 15.10.2019 jednání členské schůze DSO TS MH v Paměticích, kde 

bylo mimo jiné projednáno a navrženo navýšení základního kapitálu společnosti 

Technické služby Malá Haná s.r.o. formou mimořádného příspěvku DSO TS MH ve výši 

15,- Kč/občan. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje mimořádný příspěvek DSO TS MH ve výši  

15,- Kč/občan, který je splatný do 30.11.2019 a bude použit na navýšení základního 

kapitálu společnosti Technické služby Malá Haná s.r.o.  

 

      Výsledek hlasování:   Pro  7   Proti  0   Zdržel se 0  

 

 

5. Smlouva o sběru, přepravě a odstraňování odpadu s TS MH s.r.o. – Příloha č. 2 

 

Starosta informoval ZO, že na čl. schůzi DSO TS MH v Paměticích byli členové 

seznámeni s nutností změny ceny za zpracování odpadů kat. č. 152 102 /plasty/, kdy 

meziročně došlo k navýšení poplatků za zpracování tohoto vytříděného odpadu na 1.500,-

Kč. Od EKOKOMu obdržíme následně částku 4.500,- Kč /vše bez DPH/ za vytříděnou 

tunu plastů. Starosta předložil ke schválení Dodatek č.1 k Příloze č. 2 ke Smlouvě č. 3/18 

s účinností od 1.11.2019, který řeší uvedené navýšení ceny.  

Zároveň starosta předložil ke schválení Přílohu č. 2 ke Smlouvě č. 3/18 o odstraňování 

a separaci komunálního odpadu v obci Bělá u Jevíčka pro rok 2020, kdy dochází k úpravě 

cen vzhledem k rostoucím mzdovým nákladům a dle skutečných časů svozů jednotlivých 

obcí. Starosta navrhuje hlasovat o obou návrzích usnesení společně.   

  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Dodatek č.1 k Příloze č. 2 ke Smlouvě č. 

3/18 o odstraňování a separaci komunálního odpadu v obci Bělá u Jevíčka pro rok 

2019. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Přílohu č. 2 ke Smlouvě č. 3/18 

o odstraňování a separaci komunálního odpadu v obci Bělá u Jevíčka pro rok 2020. 

 

     Výsledek hlasování:   Pro  7   Proti 0  Zdržel se 0 

 

 

6. Dodatek ke smlouvě o podmínkách svozu a využití BRKO s HZS Jevíčko, a.s.  
  

Starosta informoval o dopise Hanácké zemědělské společnosti Jevíčko, a. s. o ukončení 

činnosti kompostárny v Biskupicích a pokračování činnosti kompostárny ve Vísce 

u Jevíčka pouze v případě zájmu většiny obcí regionu za stanovenou cenu za ukládání 

biologicky rozložitelného odpadu ve výši 45,- Kč/občan/rok. TS MH s.r.o. nabízí tuto 

službu za cenu 400,- Kč/t /bez DPH/, z toho vyplývá, že varianta spolupráce s HZS a.s., 

Jevíčko s platbou za občana, je pro obec výhodnější a předkládá ZO Dodatek č.1 

ke smlouvě ze dne 12.3.2015 o podmínkách svozu a využití biologicky rozložitelných 

odpadů. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí změnu podmínek příjmu biologicky 

rozložitelných odpadů katalogové číslo 200 201 do kompostárny ve Vísce u Jevíčka 

za cenu 45,- Kč/občan/rok a zároveň schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě ze dne 

12.3.2015 o podmínkách svozu a využití biologicky rozložitelných odpadů s účinností 

od 1.1.2020. 

  

Výsledek hlasování:    Pro  7   Proti  0   Zdržel se  0 
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7. Žádosti o dotace z POV PK na rok 2020 – změna 

 

Na zasedání ZO obce dne 4.9.2019 bylo schváleno podání žádosti o dotaci z projektu 

POV PK „MALÝ LEADER“ pro rok 2020 na odstranění starých základů u kulturního 

domu. Až poté sdělila p. Šejnohová z MAS MTJ, že veřejná prostranství nejsou v tomto 

projektu podporována. Z tohoto důvodu je nutné zrušit usnesení z minulého zasedání ZO 

a schválit usnesení nová. Starosta navrhuje hlasovat o všech návrzích usnesení společně. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka ruší usnesení č. 8/1/12 ze dne 4.9.2019. 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka ruší usnesení č. 8/1/13 ze dne 4.9.2019. 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje podání žádosti o dotaci z projektu POV 

PK „MALÝ LEADER“ pro rok 2020 na opravy místních komunikací. 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje podání žádosti o dotaci z POV PK přes 

Region MTJ pro rok 2020 na odstranění starých základů u kulturního domu. 
 

Výsledek hlasování:   Pro  7   Proti  0  Zdržel se 0 
 

 

8. Žádost p. Hebelky o podporu provozu prodejny v Bělé u Jevíčka 

Na základě pověření ZO vstoupil starosta v jednání s provozovatelem prodejny potravin 

Martinem Hebelkou o podpoře udržitelnosti provozu prodejny. Tlumočil p. Hebelkovi 

zájem ZO zejména na úspoře energií nákupem úspornějších elektrospotřebičů a navrhl 

pořízení nové chladící skříně, popř. poskytnutí finančního příspěvku na základě 

poskytnutých ekonomických výsledků hospodaření. Pan Hebelka podal žádost o finanční 

příspěvek a požadavek na pořízení chladící skříně POLAIR DM  110 SD a k tomu poskytl 

měsíční ekonomickou rozvahu hospodaření, ze kterém vyplývá, že provoz prodejny je na 

hranici udržitelnosti a bez pomoci ze strany obce je dlouhodobě neudržitelný. Do diskuze 

vstoupil p. Petr s návrhem příspěvku ve výši 40.000,- Kč a p. Ing. Ille s návrhem 

vyčlenění částky 80.000,- Kč, ze které se pořídí chladící skříň POLAIR DM 110 SD 

a zbývající suma do výše 80 tis. Kč bude poskytnuta jako jednorázový finanční příspěvek 

na provoz prodejny pro r. 2019. Starosta navrhuje nejprve hlasovat o návrhu p. Ing. Illeho. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka deklaruje svůj zájem na provozu a udržení prodejny 

potravin a smíšeného zboží za účelem zachování poskytovaných služeb pro obyvatele 

obce. 

Zastupitelstvo obce schvaluje z důvodů nízké rentability prodejny, vzhledem k počtu 

obyvatel obce, vyčlenění částky 80.000,- Kč na provoz a udržení prodejny potravin 

a smíšeného zboží.   

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje nákup chladící skříně POLAIR DM 110 

SD za cenu 27.990,- Kč a zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

neinvestiční dotace ve výši 52.010,- Kč p. Martinu Hebelkovi na provoz prodejny 

potravin a smíšeného zboží v Bělé u Jevíčka pro rok 2019. 
 

Výsledek hlasování:   Pro  4    Proti  3  /Dražil, Petr, Továrek/  Zdržel se 0 

 

 

9. Pronájem části pozemku p.č. 918/8 v k.ú, Bělá u Jevíčka 

Paní XXXXXXXX si podala žádost o pronájem části pozemku p.č. 918/8 v k.ú. Bělá 

u Jevíčka pro zřízení bezbariérového přístupu do domu čp. 26 pomocí rampy /viz příloha 

č. 1 žádosti/. Záměr pronájmu byl vyvěšen na úřední desce a el. úřední desce od 10.9. 

do 26.9.2019, nebyla vznesena žádná námitka. Cena místně obvyklá za pronájem činí  

1,-Kč/m2/rok. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje pronájem části pozemku p.č. 918/8 v k.ú. 

Bělá u Jevíčka o výměře 180 m2 paní XXXXXXXX za cenu místně obvyklou 1,- Kč/m2 

a rok a zároveň souhlasí se zbudováním bezbariérové přístupu na tomto pronajatém 

pozemku do domu čp. 26.  

Výsledek hlasování:    Pro   7  Proti  0  Zdržel se 0 

 

 

10. Pronájem pozemku p.č. 918/2 v k.ú. Bělá u Jevíčka 

Manželé XXXXXXXX si podali žádost o pronájem pozemku 918/2 v k.ú. Bělá u Jevíčka 

/24 m2 zahrada/. Záměr pronájmu byl vyvěšen na úřední desce a el. úřední desce od 10.9. 

do 26.9.2019, nebyla vznesena žádná námitka. Cena místně obvyklá za pronájem činí 

 1,- Kč/m2/rok.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje pronájem pozemku p.č. 918/2 v k.ú. Bělá 

u Jevíčka o výměře 24 m2 manželům XXXXXXXX za cenu místně obvyklou 1,- Kč/m2 

a rok. 

Výsledek hlasování:    Pro  7  Proti  0   Zdržel se 0 

 

 

11. Plán zimní údržby 

Starosta navrhl a zpracoval plán zimní údržby s ohledem na skutečnosti a zkušenosti 

z minulých let, kdy je vhodné mít tento plán z důvodů ochrany obce při případných 

stížnostech občanů na způsob, pořadí a rychlost odstraňování překážek a zajišťování 

schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací. Jde o prokázání skutečnosti, že obec 

postupuje podle schváleného dokumentu kompetentními orgány a její postup není 

náhodný a nekoordinovaný. Plán zimní údržby je přílohou tohoto zápisu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Plán zimní údržby obce Bělá u Jevíčka. 

 

Výsledek hlasování:    Pro  7   Proti  0  Zdržel se 0 

 

 

12. Žádost o veřejnou finanční podporu – Svaz postižených civilizačními chorobami 

Stejně jako loni jsme obdrželi žádost Svazu postižených civilizačními chorobami – ZO 

Jevíčko o podporu – příspěvek na činnost s účelem použití rehabilitace a kultura – zájezd 

do Polska, zájezdy po Čechách, rehabilitační pobyty a divadlo Olomouc. Názory 

zastupitelů: nebudeme podporovat zájezdy do Polska, potřebujeme finance na vlastní 

kulturní akce v kulturním domě. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka neschvaluje finanční podporu ZO SPCCH Jevíčko. 

 

Výsledek hlasování:       Pro     7    Proti   0    Zdržel se  0 
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13. Různé  

Starosta informoval o možnosti podání žádosti o dotaci MMR na hřiště do 1/2020, 

realizace do 6/2021, podmínkou mimo jiné: projektová dokumentace, rozpočet, stavební 

povolení, usnesení zastupitelstva obce o schválení podání žádosti o dotaci. Není jisté, zda 

bychom vše stihli, proto využijeme podobnou dotaci, pokud bude vypsána. 

 

Starosta informoval o změně pro majitele lesů do 50 ha, kteří si sami nevybrali odborného 

lesního hospodáře, o pověření podnikající osoby výkonem funkce odborného lesního 

hospodáře – p. Ing. David Soukal, Královéhradecká 640, 562 01 Ústí nad Orlicí, 

IČ: 03079783, tel. 725 935 356, e-mail: q-soda@seznam.cz. 
 

Jízdní řády od 1.1.2019 do 30.6.2020 jsou pro naši obec prakticky beze změny. 

 

Starosta informoval o poznatcích z prvních svozů systému Door to door:  

• Je třeba, aby občané přistavili nádoby určené k vývozu již večer před svozovým 

dnem. Nádoby musí být umístěné viditelně blízko komunikace.  

• Pokud není nádoba plná, může se vývoz vynechat. V jeden svozový den se 

popelnice vyváží nadvakrát, nejprve plast, poté papír.  

• Od ledna 2020 začnou i komunální odpad vyvážet TS MH s.r.o., a to jedenkrát 

měsíčně. Kdo topí uhlím a má více popelu, musí si pořídit druhou popelnici 

na svoje náklady.  

 

Starosta vyzval zájmové spolky k podání požadavků na rozpočet obce na rok 2020. 

  

Starosta vyzval občany k účasti a poskytnutí vzorků pálenky na Bělovsko-smolenském 

koštování, které proběhne 23.11.2019 v kulturním domě v Bělé u Jevíčka. 

 

14. Diskuse 

Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 

 

15. Závěr  

Starosta všem poděkoval za účast a zasedání v 18,10 hod. ukončil. 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 29.10.2019 

Zapisovatelka: Markéta Vašková, upravil: Petr Nárožný 

 

 

 

Ověřovatelé:       Pavel Továrek  ………………………………………..  

 

                            Antonín Petr     ……………………………………,,,,, 

 

 

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

 

 

 

 
 

mailto:q-soda@seznam.cz

