Usnesení č. 24 ze zasedání Zastupitelstva obce
Bělá u Jevíčka dne 27.10.2021

1) Zastupitelstvo obce schvaluje:
zápis a usnesení č. 23 ze zasedání ZO dne 8.9.2021.
program 24. zasedání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka.
rozpočtové opatření č. 7/21.
„Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství“.
5) „Směrnici o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné
správě“.
6) „Smlouvu o poskytnutí dotace, evidenční číslo smlouvy OŽPZ/21/73881“
s Pardubickým krajem na akci „Vodovod Bělá u Jevíčka – zásobní řad
Malonín“, ve výši 355.000,- Kč.
7) „Smlouvu o poskytnutí dotace, evidenční číslo smlouvy OŽPZ/21/73803
s Pardubickým krajem na akci „Bělá u Jevíčka ČOV a splašková kanalizace“ –
dokumentace pro stavební povolení, ve výši 250.000,- Kč.
8) „Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné
prostředky ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na rok 2021,
evidenční číslo smlouvy OKŘ/21/74885, ve výši 15.000,- Kč.
9) podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova – dotační titul 1 –
na realizaci klimatizace v kulturním domě.
10) podání žádosti o dotaci MMR ČR – „Podpora obnovy a rozvoje venkova,
dotační titul 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního
a pasivního odpočinku“ na vybudování víceúčelového sportovního hřiště.
11) pronájem části pozemku p.č. 208 v k.ú. Smolná u Jevíčka o výměře 26 m2 paní
Aleně Dofkové, Laštůvkova 733/17, Brno za cenu 50,- Kč/rok.
12) pronájem části pozemku p.č. 208 v k.ú. Smolná u Jevíčka o výměře 14 m2 paní
Marii Prokšové, Smolná 8, 569 43 Bělá u Jevíčka, za cenu 50,- Kč/rok.
1)
2)
3)
4)

2) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na léta 2022-26.
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3) Zastupitelstvo obce určuje:
1) ověřovatele zápisu Ing. Ladislava Illeho a Antonína Petra.
2) zapisovatelkou Markétu Vaškovou.

V Bělé u Jevíčka, dne 1.11.2021

místostarosta: Ing. Ladislav Ille v.r.

starosta: Petr Nárožný v.r.
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