Usnesení č. 21 ze zasedání ZO Bělá u Jevíčka dne 9.6.2021

1) Zastupitelstvo obce schvaluje:
zápis a usnesení č. 20 ze zasedání ZO ze dne 28.4.2021.
program 21. zasedání ZO.
rozpočtové opatření č. 3/2/21.
„Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova“, dotační titul 1,
evidenční číslo smlouvy OŽPZ/21/72024 s Pardubickým krajem na akci „Dětské
hřiště ve Smolné“ ve výši 99.000,- Kč.
5) „Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova“, dotační titul 2,
evidenční číslo smlouvy OŽPZ/21/72295 s Pardubickým krajem na podporu
prodejny potravin ve výši 37.236,- Kč.
6) „Smlouvu o nájmu pozemků“ vztahující se na pozemek p.č. 319/14 o výměře
21 m2, část pozemku p.č. 52/1 o výměře 165 m2 a část pozemku p.č. 319/8
o výměře 14 m2, vše v k.ú. Malonín, s Ing. Jaroslavem Trávníčkem, Pod
Viaduktem 2816/57, 155 00 Praha 5, za cenu 2.000,- Kč/rok za účelem zřízení
sběrného místa tříděných odpadů a kontejnerového stání na tříděné odpady,
ve veřejném zájmu.
7) „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-2022311/SOBS VB/2“ s ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405
02 Děčín, IČ: 24729035.
8) „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 9900111301/3/BVB“
s GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567.
9) pronájem částí pozemků p.č. 548/2 a p.č. 548/3 v k.ú. Bělá u Jevíčka o celkové
výměře 1080 m2 panu Aleši Komárkovi, Nerudova 531, 569 43 Jevíčko, za cenu
místně obvyklou 1,- Kč/m2/rok.
10) přistoupení obce Bělá u Jevíčka do Sdružení místních samospráv ČR na základě
§ 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky.
11) „Smlouvu o tréninkové době v motokrosovém areálu Bělovská rokle“
s Motokrosovým klubem Jevíčští orli (v návrhu starosty obce).
12) prominutí nájemného p. Světlaně Uhlířové po dobu trvání uzavření provozovny
na základě nařízení vlády z důvodů nemoci Covid 19 od 1.1.2021 do 31.5.2021
ve výši 1.000,- Kč.
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2) Zastupitelstvo obce určuje:
1) ověřovatele zápisu Ing. Ladislava Illeho a Antonína Petra.
2) zapisovatelkou Markétu Vaškovou.
3) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) návrh místní úpravy vodorovného značení na křižovatce silnice III/36612
a místních komunikacích.
2) informaci k odpadovému hospodářství v obci Bělá u Jevíčka.
3) nutnost řešení problému na účelové komunikaci č. 16 p.č. 918/7 v k.ú. Bělá
u Jevíčka.
4) Zastupitelstvo pověřuje starostu:
1) závěrečným jednáním ve věci pronájmu a prodeje pozemků areálu Haldy
s majiteli p. Horymírem Kouřilem a p. Mojmírem Kouřilem.
5) Zastupitelstvo neschvaluje:
1) „Smlouvu o tréninkové době v motokrosovém areálu
a Motokrosovým klubem Jevíčští orli (v návrhu p. Továrka).

Bělovská

V Bělé u Jevíčka, dne 15.6.2021

místostarosta: Ing. Ladislav Ille v.r.

starosta: Petr Nárožný v.r.
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rokle

