Usnesení č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka
ze dne 11.12.2019

1) Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) zápis a usnesení č. 9 ZO ze dne 23.10.2019.
2) program zasedání ZO.
3) rozpočtové opatření č. 8/19 a č. 9/6/19 a pověřuje starostu schválením
rozpočtového opatření k 31.12.2019.
4) OZV č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
5) OZV č. 2/2019, o místním poplatku ze psů.
6) OZV č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu.
7) rozpočet obce Bělá u Jevíčka na rok 2020.
8) plán práce ZO na 1. pololetí r. 2020.
9) cenu vodného pro rok 2020 ve výši 28,- Kč/m3 bez DPH.
10) paušální částku 200,- Kč/hod. pro podnikající neuvolněné členy zastupitelstva
jako náhradu za ztrátu výdělku při výkonu veřejné funkce.
11) minimální výši platby za pronájem obecního pozemku ve výši 50,- Kč/rok
a pověřuje starostu dojednáním dodatků k dotčeným nájemním smlouvám.
12) příspěvek ve výši 4.000,- Kč na narozené dítě, které má trvalý pobyt v obci Bělá
u Jevíčka s platností od 1.1.2020.
2) Zastupitelstvo obce ruší:

1) OZV č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne
16.12.2015.
2) OZV č. 3/2010, o místních poplatcích ze dne 15.12.2010.
3) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
plán práce finančního výboru na rok 2020.
plán práce kontrolního výboru na rok 2020.
plán práce výboru pro kulturu a občanské záležitosti na rok 2020.
informaci starosty o stavu vymáhání smluvní pokuty od dodavatele Společenského
zařízení Bělá u Jev. firmy Wraget SB s.r.o. a souhlasí s podniknutými kroky
v zastoupení Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové.
5) zprávu starosty o akci Zateplení obecního domu – obec Bělá u Jevíčka a souhlasí
se změnami v projektové dokumentaci.
1)
2)
3)
4)
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4) Zastupitelstvo obce neschvaluje:

1) finanční dar Charitě Moravská Třebová ve výši 5 000,- Kč

5) Zastupitelstvo obce určuje:

1) ověřovatele zápisu Markétu Vaškovou a Ivo Kobelku.
2) zapisovatelkou Sylvu Továrkovou.

V Bělé u Jevíčka dne 18.12.2019

Starosta obce: Petr Nárožný

Místostarosta: Ing. Ladislav Ille
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