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Usnesení č. 17 ze zasedání ZO Bělá u Jevíčka dne 16.12.2020 
 

 

 

1) Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

1) zápis a usnesení č. 16 ze zasedání ZO dne 18.11.2020. 

2) program 17. zasedání ZO. 

3) rozpočtové opatření č. 7/20.  

4) rozpočet obce na rok 2021. 

5) střednědobý výhled rozpočtu obce na léta 2021 - 2025. 

6) plán práce ZO na 1. pololetí r. 2021. 

7) Smlouvu o provedení pěstebních prací na pozemku p.č. 198/1 v k.ú. Smolná 

u Jevíčka s firmou Lekuro, s r.o., Cetkovice, IČ: 29297141. 

8) Příkazní smlouvu č. 32/2020 na zajištění výběru zhotovitele dokumentace 

pro stavební povolení akce „Bělá u Jevíčka – ČOV a splašková kanalizace 

s Jiřím Abrahamem, Paseky 72, 539 44 Proseč, IČ: 03768406. 

9) Příkazní smlouvu č. 33/2020 na podání žádosti o dotaci z prostředků PK 

na projektovou dokumentaci pro stavební povolení akce „Bělá u Jevíčka – ČOV 

a splašková kanalizace s Jiřím Abrahamem, Paseky 72, 539 44 Proseč, 

IČ: 03768406. 

10) podání žádosti o dotaci z programu POV PK pro rok 2021 na realizaci dětského 

hřiště ve Smolné.  

11) paušální částku náhrady za ztrátu výdělku pro neuvolněné členy zastupitelstva 

obce při výkonu veřejné funkce pro rok 2021 ve výši 200,- Kč/hod. 

12) pronájem nebytových prostor holičství a kadeřnictví v budově obecního úřadu 

paní Světlaně Uhlířové, Smolná 33, ve výši nájemného 200,- Kč/měs. na dobu 

určitou do 31.12.2025 .  

13) finanční dar Charitě Moravská Třebová na provoz charitních sociálních služeb 

pro rok 2021 ve výši 5.000,- Kč.   

14) prominutí nájemného p. Světlaně Uhlířové za dobu trvání nouzového stavu 

ve výši 250,- Kč.  

15) Přílohu č.2 ke Smlouvě č. 3/18 o odstraňování a separaci komunálního odpadu 

v obci Bělá u Jevíčka pro rok 2021 s Technickými službami Malá Haná s.r.o., 

Sudice.  

 

 

2) Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1) plán práce finančního výboru na rok 2021. 
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2) plán práce kontrolního výboru na rok 2021. 

3) plán práce výboru pro kulturu a občanské záležitosti na rok 2021. 

 

 

3) Zastupitelstvo obce deklaruje: 

1) deklaruje svůj zájem na odkoupení pozemků p.č. 909/1 a p.č. 909/8 v k.ú. Bělá 

u Jevíčka od MILNEA státní podnik v likvidaci, Praha 6. 

2) deklaruje svůj zájem na odkoupení pozemků p.č. 764/2, p.č. 766 a p.č. 968 v k.ú. 

Bělá u Jevíčka LV 429 od firmy LESCUS Cetkovice, s.r.o., Cetkovice.  

 

 

4) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu: 

 

1) schválením rozpočtového opatření k 31.12.2020. 

2) zadáním odhadu ceny obvyklé na pozemky p.č. 909/1 a p.č.  909/8 v k.ú. Bělá 

u Jevíčka a jednáním o ceně za uvedené pozemky s firmou MILNEA státní podnik 

v likvidaci, Praha 6. 

3) zadáním odhadu ceny obvyklé za pozemky p.č. 764/2, p.č. 766 a p.č. 968 v k.ú. Bělá 

u Jevíčka a jednáním o ceně za uvedené pozemky s firmou LESCUS Cetkovice, s.r.o., 

Cetkovice. 

 

 

5) Zastupitelstvo obce určuje: 

 

1) ověřovatele zápisu Pavla Továrka a Zdeňka Dražila. 

2) zapisovatelku Sylvu Továrkovou. 

       

 

 

 

 

V Bělé u Jevíčka dne 23.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

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

 

 

 
 

 

 


