
Usnesení C.13 ze zasedání OZ dne 20.6.2012

I.Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) program zasedání OZ
2) rozpoctové opatrení C.1/12 a 2/1/12
3) záverecný úcet obce
4) Dohodu o úhrade neinv. nákladu na žáky MŠ Brezina ve výši 42 000,- Kc, MŠ Jevícko ve

výši 29 034,- Kc a ZS Jevícko ve výši 90 416,-
5) porízení nového územního plánu obce Belá u Jevícka
6) porizovatele nového územního plánu obce Belá u Jevícka MeÚ Mor. Trebovou, odbor

výstavby a územního plánování
7) cenovou nabídku firmy Továrek Pavel-klempír na klempírské práce na opravu strechy

budovy spolecenské vybavenosti v Belé u Jevícka
8) Dodatek C.1 ke Smlouve o dílo ze dne 30.5.2012 na akci "Modernizace MLK Belá u

Jevícka
9) zápis do kroniky za rok 2011
10) smlouvu o poskytnutí clenského príspevku na r. 2012 Regionu MTJ ve výši 8 750,- Kc
11) financní príspevek ve výši 1 000,- Kc na nákup knih do výmenného fondu
12) financní spoluúcast na zbudování operné zdi ve výši 25 000,- Kc
13) Pasport místních komunikaci

2.Zastupitelstvo obce poveruje starostu:
1) podepsáním Dohod o úhrade neinv. nákladu na žáky MŠ Brezina, MŠ Jevícko a ZŠ

Jevícko
2) sepsáním smlouvy o porízení územního plánu pro obec Belá u Jevícka s Mestským

úradem, odborem výstavby a územního plánování v Mor. Trebové
3) sepsáním smlouvy na dobu 3 let s firmou Zdenek Schreiber, Chornice

3.Zastupitelstvo obce urcuje:
1) overovatelem zápisu p. Annu Smrekovou a sl. Janu Wolfovou
2) zapisovatelkou p. Sylvu Továrkovou
3) starostu Zdenka Dražila pro spolupráci s porizovatelem územního plánu pro obec Belá

u Jevícka

4. Zastupitelstvo bere na vedomí:
1) plán práce OZ na 2. pololetí r. 2012
2) výsledek prezkoumání hospodarení obce za rok 2011
3) cenovou nabídku firmy Zdenek Schreiber, Chornice na opravu ver. osvetlení a

elektromontážní práce, vc. práce montážní plošinou
4) nákup 1 balícku visacek od zdravotne postižených z klubu Stonožka

5. Zastupitelstvo zmocnuje:
1) Ing. Zdenku Zemanovou (bytem Praha 5-Smíchov) generálním zastupováním obce Belá

u JeVÍcka ve veci kompletní administrace projektové žádosti obce predložené do Pro-
gramu rozvoje venkova CR "Obnova kaplicky v centru m.c. Smolná, RSD - Kraj obno-
vující prameny životní energie" registrované u SZIF pod C. 12/015/3220b/453/000239.

6. Zastupitelstvo souhlasí s celorocním hospodarením obce bez výhrad.

Belá u Jevícka 21.6.2012

Místostarosta: Pavel Továrek
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