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Usnesení č. 27 ze zasedání Zastupitelstva obce  

Bělá u Jevíčka dne 30.3.2022 
 

 

 

 

 

1) Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1) zápis a usnesení č. 26 ze zasedání ZO dne 2.2.2022. 

2) program 27. zasedání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka.  

3) rozpočtové opatření č. 1/2022. 

4) v rámci veřejné zakázky „Oprava místních komunikací“ nejvýhodnější nabídku 

fy NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČ: 26979675 v jednotkové 

ceně 3.751,- Kč/t. 

5) vznik jednoho dělnického pracovního místa u Obce Bělá u Jevíčka na dobu 

určitou od 1.4.2022 do 30.11.2022. 

6) Smlouvu o sdružování prostředků na nákup knih do výměnného fondu 

pro knihovny v regionu Pardubice s Městskou knihovnou ve Svitavách a zároveň 

schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 1000,- Kč. 

7) finanční dar z rozpočtu obce Bělá u Jevíčka na rok 2022 ve výši 6.000,- Kč 

na léčbu varoázy v obci Bělá u Jevíčka a místní části Smolná s podmínkou 

rozdělení mezi včelaře do výše max. 20 včelstev na jednoho včelaře. 

8) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci Bělá 

u Jevíčka č 03/18 s TS MH s.r.o., Sudice 168, IČ: 07037970. 

 

 

2) Zastupitelstvo obce určuje: 

       1)  ověřovatele zápisu Ing. Ladislava Illeho a Antonína Petra. 

       2)  zapisovatelkou Markétu Vaškovou. 

 

 

 

3) Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1) Zprávu o finančním vypořádání prostředků se státním rozpočtem v roce 2021. 

2) Zprávu o finanční kontrole ve veřejné správě za rok 2021. 

3) informaci ve věci příloze zemního vedení pro veřejného osvětlení při pokládce 

vedení ČEZu (stavba IV-12-2022311 Bělá u Jev. p.č.46/1 knn). 

4) informaci o odpadovém hospodářství obce za rok 2021.  

5) informaci starosty o prodeji dřeva od r. 2018 do současnosti. 
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4) Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

1) odložení rozhodnutí o koňských stájích ve Smolné do příštího zasedání 

Zastupitelstva obce, minimálně však o 30 dní. 

 

 

 

5) Zastupitelstvo obce nesouhlasí: 

1) s výstavbou stájí na pozemku p.č. 217 k.ú. Smolná u Jevíčka vzhledem 

k většinovému názoru občanů a majitelů nemovitostí ve Smolné, vyjádřené peticí, 

předané starostovi obce dne 25.2.2022. 

 

 

    

V Bělé u Jevíčka dne 6.4.2022 

 

              

 

 

 

 

                   

                Ing. Ladislav Ille v.r.                                                  Petr Nárožný v.r. 

                    místostarosta obce                                                         starosta obce  

 

 

 

 
 

 

 


