Usnesení č. 26 ze zasedání Zastupitelstva obce
Bělá u Jevíčka dne 2.2.2022

1) Zastupitelstvo obce schvaluje:
zápis a usnesení č. 25 ze zasedání ZO dne 8.12.2021.
program 26. zasedání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka.
výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021.
inventarizační zprávu za rok 2021.
smlouvu č. Z_S24_12_8120075230 o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie na stavbu Bělá u Jevíčka 7, snesení nn
s ČEZ Distribuce, a s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035.
6) darovací smlouvu s p. Miroslavem Nárožným, bytem Bělá u Jevíčka čp. 89,
na bezplatný převod vlastnického práva k podílu o velikosti 1/5 na pozemku p.č.
1005, k.ú. Bělá u Jevíčka, zapsané na listu vlastnictví č. 106, pro obec Bělá
u Jevíčka.
7) darovací smlouvu s p. Ludmilou Purketovou, bytem Horní Farní 174, Jevíčko,
na bezplatný převod vlastnického práva k podílu o velikosti 1/10 na pozemku
p.č. 1005, k.ú. Bělá u Jevíčka, zapsané na listu vlastnictví č.106, pro obec Bělá
u Jevíčka.
8) dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 32020 BuJ ze dne 31.7.2020 s firmou Building
Expert s.r.o., V zářezu 902/4, Praha 5 – Jinonice , IČ: 02685183.
9) smlouvu o pronájmu nebytových prostor holičství a kadeřnictví v budově
obecního úřadu s paní Barborou Šafářovou, bytem Okružní IV/718, 56943
Jevíčko, IČ: 87087367.
10) poskytnutí příspěvku Ekocentru Renata z.s., Bělá u Jevíčka čp. 125, na obnovení
naučné stezky Bělásek ve výši 10.000,- Kč, s podmínkou zajištění celkového
financování akce.
11) finanční dar Charitě Moravská Třebová na provoz charitních sociálních služeb
pro rok 2022 ve výši 5.000,- Kč.
1)
2)
3)
4)
5)

2) Zastupitelstvo obce určuje:
1) ověřovatele zápisu Zdeňka Dražila a Pavla Továrka.
2) zapisovatelkou Markétu Vaškovou.
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3) Zastupitelstvo obce pověřuje:
1) starostu jednáním a provedením úkonů nezbytných k zaměření a následnému
odkupu části pozemku p.č. 876/1 a pozemku p.č. 876/3 v k.ú. Bělá u Jevíčka
od majitelů Mojmíra a Horymíra Kouřilových, bytem Bělá u Jevíčka čp. 10.

4) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

rozpočtové opatření č. 9/21 schválené starostou k 31.12.2021.
zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2021.
zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2021.
zprávu o činnosti výboru pro kulturu a občanské záležitosti za rok 2021.
informaci starosty o podaných žádostech o dotaci od počátku roku 2022.
situaci ve věci výstavby koňských stájí ve Smolné.

5) Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas:
1) se záměrem obnovení naučné stezky Bělásek.

V Bělé u Jevíčka, dne 7.2.2022

Petr Nárožný v.r.
starosta obce

Ing. Ladislav Ille v.r.
místostarosta obce
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