Usnesení č. 11 ze zasedání ZO Bělá u Jevíčka dne 12. 2. 2020

1)Zastupitelstvo obce schvaluje:
zápis z minulého zasedání ZO
program 11. zasedání ZO
Výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č. 106/1999Sb. za rok 2019
Inventarizační zprávu obce Bělá u Jevíčka za rok 2019
zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Zateplení obecního domu – obec
Bělá u Jevíčka“ bez udání důvodu
6) vyvěšení záměrů na pronájem částí pozemků p. č. 169/2 a p. č. 150/1, obojí v k. ú.
Bělá u Jevíčka
7) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje s firmou
Černohlávek Group s.r.o., Církvice 57
8) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadu a obalů
s firmou EKO-KOM a.s.
9) finanční dar z rozpočtu obce Bělá u Jevíčka ve výši 5 000,- Kč na léčbu varoázy
v obci Bělá u Jevíčka a místní části Smolná s podmínkou rozdělení mezi včelaře
do výše max. 20 včelstev na jednoho včelaře
10) místa konání svatebních obřadů: sál kulturního domu v Bělé u Jevíčka, venkovní
prostory před kulturním domem v Bělé u Jevíčka. Osoby pověřené výkonem této
funkce: Petr Nárožný starosta obce, Ing. Ladislav Ille, místostarosta obce. Den
konání svatebních obřadů: pátek, sobota, neděle
11) Smlouvu o sdružování prostředků na nákup knih do výměnného fondu pro
knihovny v regionu Pardubice s Městskou knihovnou ve Svitavách a zároveň
schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 000,- Kč
1)
2)
3)
4)
5)

2) Zastupitelstvo bere na vědomí:
1) rozpočtová opatření č. 10/19 a č. 11/7/19 schválená starostou obce
2) Zprávu o finančním vypořádání prostředků se státní rozpočtem v roce 2019
3) Zprávu o finanční kontrole ve veřejné správě za rok 2019
4) Zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2019, Zprávu o činnosti kontrolního
výboru za rok 2019 a Zprávu o činnosti výboru pro kulturu a občanské
záležitosti za r. 2019
5) možnost žádání o dotace z Programu rozvoje venkova čl. 20 a pověřuje starostu
jednáním a podáním žádostí o dotace z tohoto programu

3) Zastupitelstvo obce souhlasí:
1) s vyvěšením záměru pachtu zemědělských pozemků v majetku obce Bělá u
Jevíčka /viz Seznam p. č. dle k. ú. / s cenou pachtovného ve výši min. 4%
z průměrné ceny půdy v daném katastrálním území
2 se zařazením svého správního území do územní působnosti MAS
Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. na období 2020-2027
3) s vyvěšením záměru výpůjčky části budovy Bělá u Jevíčka čp. 170 zvané
„Myslivecká klubovna“
4) Zastupitelstvo obce určuje:
1) ověřovatele zápisu Ing. Ladislava Illeho a Antonína Petra
2) zapisovatelku Sylvu Továrkovou

Bělá u Jevíčka 18.2.2020

Starosta obce: Petr Nárožný v.r.

Místostarosta: Ing. Ladislav Ille v.r.

