
Zápis zastupitelstva obce Bělá,dne 27.5.2020

Zahájení provedla starostka- Alena Mihulková obce v 18:10 hod. 
Určila zapisovatele Ing. Michala Ježka a ověřovatele zápisu: Zdeňku Čeřovskou a Ing. Tomáše 
Žalského. Přítomno: 7 členů zastupitelstva obce a hosté dle prezenční listiny v počtu 12 lidí.
 

Program jednání:
1/ Kontrola zápisu z minulého jednání OZ                                                                         
2/ Schválení rozpočtu na rok 2020      
3/ Diskuse                                                  
4/ Usnesení
  

Výše navržený program jednání byl schválen všemi 7-mi hlasy přítomných členů.

1) Starostka udělala kontrolu zápisu plnění usnesení z minulého jednání ze dne 13.5.2020.

2)  Občanka z Bělé na svoji žádost veřejně vystoupila a vyjádřila se k situaci, která nastala  na 
veřejném zastupitelstvu dne 19.6. 2019 před schvalováním změny č. 2 územního plánu. Občanka na 
dnešním jednání vše vysvětlila a omluvila se starostce. Starostka omluvu přijala. Jsme velmi rádi, že 
se tímto způsobem podařilo vyřešit jedno velké nedorozumění, urovnat vztahy a že se mezi námi 
najdou lidé, kteří dokáží svůj omyl přiznat a postavit se k jeho nápravě čelem. Děkujeme.

3) Proběhlo seznámení veřejnosti s jednotlivými body dnešního jednání a ponechán prostor pro dotazy
občanů. Následně došlo k hlasování zastupitelů.

4) A. Mihulková informovala
- Někdo provedl na jednom z našich mostů změnu značky omezení tonáže z 10 t → 18 t. Žádné trestně
právní kroky jsme nepodnikli. Informujeme tedy touto formou všechny občany, že svévolné měnění 
značek může být považováno za trestný čin obecného ohrožení. Pokud by se tato situace opakovala, 
byli bychom nuceni se obrátit na Policii ČR, která by vše musela vyšetřit. Věříme, že tato situace se již
opakovat nebude.

5) M. Ježek informoval
- Uzavřel jsem 4. kolo připojování k internetu přes kabelovou televizi. Přihlásilo se celkem 5 občanů. 
Připojení provedeme v průběhu června 2020.

6) M. Mihulka informoval
- Probíhající III. etapa opravy vodovodu je z větší části již realizována a připojena na nové vedení
- Je vyřešeno odvzdušnění na dolením konci směrem do Polska
- Dojde k předělání přečerpávací stanice a k připojení k elektrické síti DS Agro, která je zálohovaná 
při dlouhodobém výpadku proudu
- Byla podána dotace na IV. etapu obnovy vodovodu
- Podařilo se rozšířit monitorovací technologii na vodojemu a vrtu, možnosti budou prezentovány na 
některém dalším zastupitelstvu

7) I. Fišerová informovala
- Někteří občané mě, jako předsedkyni kontrolní komise, žádali o řešení šikany občanů ze strany 
některých zastupitelů. Kontrolní výbor nemá pravomoc řešit, co jednotliví zastupitelé na veřejných 
zastupitelstvech říkají. 



8) Diskuze
- Občanka: Jak vnímá zastupitelstvo rozpor mezi údajem o spotřebě vody jedné dojnice, kterou uvádí 
na svých internetových stránkách výzkumný ústav a kterou prezentoval pan Chuchlík? Mihulka: Ani 
jeden z nás nejsme odborník v oblasti dobytka. Projekt kravína je realizován na základě platných 
směrnic, vyhlášek a zákonů. Garantem správnosti údajů v projektu je pro nás stavení úřad, případně 
životní prostředí.
- Občan: Budou se odkalovat hydranty? Mihulka: Ano, chceme realizovat společně s hasiči.
- Občanka: Jak pokračuje vyřešení pozemků pod silnicí na Třešínka? Žalský: Je to velmi zdlouhavý 
proces, trápí mě, že to nejde rychleji. Většinu těchto pozemků bychom rádi realizovali směnnou.
- Občan: Proč již letos není chodník přes střed obce v rozpočtu? Ježek: Zatím nemáme s p. 
Chuchlíkem podepsanou smlouvu o realizaci chodníku, proto jsme do rozpočtu žádné peníze nedávali.
Předsedkyně finanční komise J. Drábková doplnila, že v prvotním návrhu rozpočtu tento požadavek 
neměla, ale pokud by se měl realizovat, lze udělat změnu a peníze na tuto akci na úkor jiné akce 
vyčlenit.
- Občan: Bylo by možné kolem silnice II/283 vybrat příkopy, jsou velmi znečištěné. Žalský: 
Děkujeme za podnětnou připomínku, zajistíme.
- Občan: Kdy bude realizována a jak bude realizována cesta pod Jírovými? Žalský: Na tuto akci máme
dotaci, bude realizována dle projektu a to nejbližší době.
- Občan: Chválím tímto firmu pana Maryšky s Libštátu, která realizuje opravu vodovodu. Jejich práce 
je velmi kvalitně odvedena a v předem dohodnutých časech.
- Občanka: Bude se něco dít s bývalým Munzarovým mlýnem? Mihulková: Nevíme, další informace 
nemáme.

Zastupitelstvo skončilo v 20:45 hod.

usnesení  zastupitelstva obce Bělá
ze dne 27.5.2020

Obecní  zastupitelstvo   schvaluje:

č.112/20   Představený rozpočet na rok 2020.

 Schváleno  jako  celek:  výsledek  hlasování  7-0-0



Obecní  zastupitelstvo  bere na  vědomí:

- změny provedené v registru čísel popisných RUIAN – zapsání nově přidělených čísel 
popisných a narovnání stavu na skutečnost
- sběr nebezpečného odpadu 6.6.2020 od 13:35 do 13:55, zároveň celý víkend bude 
probíhat sběr šrotu, elektrospotřebičů a bude přistaven velkoobjemový kontejner
- poplatky budou schváleny až po kompletním uzavření roku 2019
- novou vyhlášku o poplatku z ubytovací kapacity, poplatek bude navýšen na 5 Kč/osobu/
den

ověřila :                                                           zapsal:
starostka                                                         1. místostarosta

 _________________________________________________________
 ověřovatelé:

Ing. Tomáš Žalský

Zdeňka Čeřovská
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