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Usnesení č. 15 ze zasedání ZO Bělá u Jevíčka dne 30.9.2020 
 

 

 

1) Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

1) zápis a usnesení č. 14 ze zasedání ZO dne 27.7.2020. 

2) program 15. zasedání ZO. 

3) rozpočtová opatření č. 5/4/20 a č. 6/20. 

4) složení inventarizačních komisí. 

5) cenově nejvýhodnější nabídku na demolici základových zdí na pozemku p.č. 

867/7 v k.ú. Bělá u Jevíčka od firmy Josef Geršl, Jevíčko, za cenu 55.176,- Kč za 

zemní práce a dopravu a cenu za uložení odpadu na skládce ve výši 272,- Kč/t, 

obojí včetně DPH.  

6) pronájem části pozemku p.č. 203 v k.ú. Smolná u Jevíčka o výměře 200 m2
 

manželům Jitce a Vladimíru Hruškovým, Smolná 43, za cenu místně obvyklou 

1,- K/m2
, s možností stavby přístřešku.   

7) pronájem částí pozemků p.č. 548/2 a p.č. 548/3 v k.ú. Bělá u Jevíčka o výměře 

470 m2
 panu Aleši Komárkovi, Nerudova 531, Jevíčko, za cenu místně obvyklou 

1,- Kč/m2/rok. 

8) ve veřejném zájmu občanů obce „Smlouvu o nájmu sloužícího k podnikání“ 

na pronájem prodejny Bělá u Jevíčka čp. 134 s firmou HRUŠKA spol. s r.o., 

Ostrava – Martinov, nájemné je 1,- Kč/měs. a roční příspěvek obce jako 

kompenzace na provoz prodejny s nízkou rentabilitou je 200 tis. Kč.  

9) příspěvek pro Mysliveckou jednotu Bělá u Jevíčka na zakoupení léčiva pro zvěř 

ve výši 10.000,- Kč. 

10) zápis událostí do kroniky obce Bělá u Jevíčka za rok 2019. 

11) odprodej nepotřebného inventáře prodejny potravin za zůstatkové ceny. 

 

 

2) Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1) Plán inventur majetku obce Bělá mu Jevíčka za rok 2020.  

2) „Smlouvu o poskytnutí účelového příspěvku“ v rámci projektu Malý LEADER 

pro MTJ pro rok 2020 ve výši 25.320,- Kč.  

3) dvě podané žádosti v rámci Programu rozvoje venkova – výzva č. 4 přes MAS 

MTJ – Modernizace knihovny a kulturního domu Bělá u Jevíčka a Modernizace 

a rozšíření dětského hřiště v Bělé u Jevíčka. 

4) Odhad ceny obvyklé č. 06/2020 na pozemky p.č. 240 a p.č. 243/1 v k.ú. Smolná 

u Jevíčka. 
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3) Zastupitelstvo obce deklaruje: 

1) svůj zájem na provozu a udržení prodejny potravin a smíšeného zboží za účelem 

zachování poskytovaných služeb pro občany obce Bělá u Jevíčka. 

 

 

4) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu: 

 

1) jednáním s firmou LEKURO s.r.o., Cetkovice, o uznání ztrát z celkového objemu 

zalesnění v minimální výši 50%. 

2) jednáním s majitelkou pozemků p. Karin Nadrchalovou o prodeji pozemků p.č. 

240 a p.č. 243/1 v k.ú. Smolná u Jevíčka za cenu 10.000,- Kč. 

 

 

5) Zastupitelstvo obce určuje: 

 

       1) ověřovatele zápisu Ladislava Illeho a Antonína Petra. 

       2) zapisovatelku Markétu Vaškovou. 

       

 

 

 

 

V Bělé u Jevíčka, dne 7.10.2020 

 

 

 

 

 

              

Starosta obce: Petr Nárožný v.r.                  Místostarosta: Ing. Ladislav Ille v.r. 
 

 

 

 
 

 

 


