Usnesení č. 25 ze zasedání Zastupitelstva obce
Bělá u Jevíčka dne 8.12.2021

1) Zastupitelstvo obce schvaluje:
zápis a usnesení č. 24 ze zasedání ZO dne 27.10.2021.
program 25. zasedání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka.
rozpočtové opatření č. 8/21.
rozpočet obce na rok 2022.
střednědobý výhled rozpočtu obce na léta 2022-26.
plán práce ZO na 1. pololetí r. 2022.
„Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo“ uzavřené dne 8.9.2021 s firmou
RECPROJEKT s.r.o. Pardubice.
8) „Smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů“
s firmou dataAdvice, s.r.o., Eduarda Ušela 304, 679 63 Velké Opatovice,
IČ: 09550381, za cenu 500,- Kč/měs.
9) Plán financování obnovy vodovodu Bělá u Jevíčka na léta 2022-31.
10) cenu vodného pro rok 2022 ve výši 37,- Kč/m3 včetně DPH.
11) paušální částku náhrady za ztrátu výdělku pro neuvolněné členy zastupitelstva
obce při výkonu veřejné funkce pro rok 2022 ve výši 220,- Kč/hod. v nejvyšším
měsíčním souhrnu 10.000,- Kč.
12) změnu Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí (zakladatelská smlouva)
a změnu Stanov svazku obcí Region Moravskotřebovska a Jevíčska,
předloženému Regionem Moravskotřebovska a Jevíčska dne 12.11.2021 a
deleguje starostu Petr Nárožného k účasti na jednání na Valném shromáždění
svazku obcí Region Moravskotřebovska a Jevíčska s tím, že delegovaný
zastupitel projeví svým hlasováním za Obec Bělá u Jevíčka vůli zastupitelstva
obsaženou v tomto usnesení, tj. bude hlasovat pro změnu Smlouvy o vytvoření
dobrovolného svazku obcí a změnu Stanov svazku obcí Region
Moravskotřebovska a Jevíčska.
13) finanční dar Oblastní charitě Polička na provoz charitních sociálních služeb
pro rok 2022 ve výši 1.500,- Kč.
14) zpětvzetí žalobního návrhu vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 9, č.j.
24C163/2019, pro jeho nevymahatelnost.
15) „Přílohu č.2 ke Smlouvě č. 3/18 o odstraňování a separaci komunálního odpadu
v obci Bělá u Jevíčka pro rok 2022“ s Technickými službami Malá Haná s.r.o.,
Sudice.
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2) Zastupitelstvo obce určuje:
1) ověřovatele zápisu Markétu Vaškovou a Ivo Kobelku.
2) zapisovatelem Ing. Ladislava Illeho.

3) Zastupitelstvo obce pověřuje:
1) starostu provedením a schválením rozpočtového opatření k 31.12.2021.

4) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
plán práce finančního výboru na rok 2022.
plán práce kontrolního výboru na rok 2022.
plán práce výboru pro kulturu a občanské záležitosti na rok 2022.
vyvěšení záměru pronájmu prostor bývalého kadeřnictví v budově OÚ Bělá
u Jevíčka.
5) sdělení soudu o zrušení konkurzu na majetek dlužníka WRAGET SB, s r.o.,
Praha 9, pro nedostatek majetku k uspokojení věřitelů, včetně Obce Bělá
u Jevíčka.
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5) Zastupitelstvo obce volí:
1) přísedícího Okresního soudu ve Svitavách pana Josefa Červinku, nar. 9.10.1954,
bytem Bělá u Jevíčka 120.

6) Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1) finanční dar Charitě Moravská Třebová na provoz charitních sociálních služeb
pro rok 2022 ve výši 5.000,- Kč.
2) poskytnutí veřejné finanční podpory Svazu postižených civilními chorobami,
Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko ve výši 5.000,- Kč.

V Bělé u Jevíčka, dne 10.12.2021

Petr Nárožný v.r.
starosta obce

Ing. Ladislav Ille v.r.
místostarosta obce
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