Usnesení č. 28 ze zasedání Zastupitelstva obce
Bělá u Jevíčka dne 8.6.2022

1) Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) zápis a usnesení č. 27 ze zasedání ZO dne 30.3.2022.
2) program 28. zasedání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka.
3) účetní závěrku obce Bělá u Jevíčka za rok 2021. Zastupitelstvo obce Bělá

u Jevíčka nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených
podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
4) „Závěrečný účet obce Bělá u Jevíčka za rok 2021“ včetně „Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Bělá u Jevíčka za rok 2021.“
5) rozpočtové opatření č. 2/2022.
6) plán práce Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka na 2. pololetí roku 2022.
7) „Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova“, dotační titul 2,
evidenční číslo smlouvy OŽPZ/22/22620 s Pardubickým krajem na podporu
prodejny potravin a smíšeného zboží ve výši 100.958,- Kč.
8) „Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova“, dotační titul 1,
evidenční číslo smlouvy OŽPZ/22/22299 s Pardubickým krajem na akci
„Modernizace kulturního domu v Bělé u Jevíčka“ ve výši 100.000,- Kč.
9) „Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky“ v rámci akce „Modernizace
kulturního domu Bělá u Jevíčka – klimatizace“ s ekonomicky nejvýhodnější
nabídkou od fy Ing. Ondřej Getzel, Janov 66, 569 55 Janov, IČ: 75315424 ve výši
208.672,- Kč vč. DPH, současně schvaluje „Smlouvu o dílo“ s tímto dodavatelem.
10) „Smlouvu o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče
v Pardubickém kraji na rok 2022“, evidenční číslo smlouvy OKSCR/22/187,
na realizaci akce „Bělá u Jevíčka –Malonín, obnova kříže“, ve výši 40.000,- Kč.
11) „Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky“ v rámci akce „Obnova kříže
v obci Bělá u Jevíčka – místní část Malonín“ s ekonomicky nejvýhodnější
nabídkou od fy Monika Lokajová, Hofmanova 323, 506 01 Jičín, IČ: 72814071
ve výši 55.435,- Kč, současně schvaluje „Smlouvu o dílo“ s tímto dodavatelem.
12) „Smlouvu o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče
v Pardubickém kraji na rok 2022“, evidenční číslo smlouvy OKSCR/22/23186,
na realizaci akce „Bělá u Jevíčka – Malonín, kaple – oprava schodiště“, ve výši
20.000,- Kč.
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13) cenovou nabídkou od fy Lenka Smékalová, Světlá 122, 679 63 Velké Opatovice,

IČ: 06027903 ve výši 38.000,- Kč, současně schvaluje „Smlouvu o dílo“ s tímto
dodavatelem.
14) „Smlouvu o poskytnutí dotace z programu Podpora realizace rozvojových
projektů v problémových regionech Pardubického kraje“, na projekt Podpora
podnikatelské aktivity obce Bělá u Jevíčka, evidenční číslo smlouvy OR/22/
s Pardubickým krajem na akci „Novostavba venkovního zázemí ke kulturnímu
domu Bělá u Jevíčka – etapa č.1“, ve výši 870.000 Kč.
15) v rámci veřejné zakázky Zpevněná plocha pro kontejnery tříděného odpadu
v Bělé u Jevíčka „Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky a přidělení
zakázky“ firmě Josef Geršl, Zadní 675, 569 43 Jevíčko, IČ: 16208480, za cenu
381.639,39 Kč bez DPH a dále schvaluje „Smlouvu o dílo“ s tímto dodavatelem.
16) „Příkazní smlouvu č. 11/2022“ s firmou Jiří Abraham, Paseky 72, 539 44 Proseč,
IČ: 03768406, na přípravu a organizační zajištění výběru zhotovitele projektové
dokumentace pro provedení stavby Bělá u Jevíčka ČOV a splašková kanalizace
a výběru dotačního manažera – komplexního administrátora projektu Bělá u
Jevíčka ČOV a splašková kanalizace, za cenu 30.000,- Kč.
17) pořízení Změny č. 2 územního plánu Bělá u Jevíčka zkráceným postupem.
18) starostu p. Petra Nárožného jako určeného zastupitele pro pořízení Změny č. 2
územního plánu Bělá u Jevíčka.
19) pořizovatelem Změny č. 2 územního plánu Bělá u Jevíčka MěÚ Moravská
Třebová, odbor výstavby a územního plánování.
20) „Darovací smlouvu s SHS ČMS SDH Bělá u Jevíčka“ ve výši 43.040,- Kč
za realizaci sběru kovového odpadu dle Smlouvy o mobilním sběru a odvozu
kovového odpadu.
21) „Darovací smlouvu s SHS ČMS SDH Smolná“ ve výši 13.200,- Kč za realizaci
sběru kovového odpadu dle Smlouvy o mobilním sběru a odvozu kovového
odpadu.
22) „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-2022311/SOBS VB/2“ (var.3) s ČEZ Distribuce, a.s, Teplická
874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Výše jednorázové náhrady za Věcné břemeno
činí 84.100,- Kč.
23) počet sedmi volených členů zastupitelstva obce na další volební období 2022 – 26.
24) aktualizovaný prodejní ceník palivového dřeva za samovýrobu 450,- Kč/prm
(prostorový metr) a hotovou výrobu za 1.200,- Kč/pmr s platností od 9.6.2022.

2) Zastupitelstvo obce určuje:
1) ověřovatele zápisu Markétu Vaškovou a Zdeňka Dražila.
2) zapisovatelem Ing. Ladislava Illeho.

3) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) darovací smlouvu o poskytnutí účelového daru ve výši 7.000,- Kč na opravu
litinového kříže umístěného na p.č. 126/1 v k.ú. Malonín, panem Ing. Janem
Krmašem, 549 32 Velké Poříčí.
2) žádosti o pronájem části pozemků v k.ú. Smolná u Jevíčka.
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4) Zastupitelstvo obce ruší:
1) Usnesení č. 23/1/6 ze dne 8.9.2021.
2) platnost prodejního ceníku palivového dřeva ze dne 1.7.2019.

5) Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas:
1) s celoročním hospodaření obce.

V Bělé u Jevíčka, dne 14.6.2022

Petr Nárožný v. r.
starosta obce

Ing. Ladislav Ille v. r.
místostarosta obce
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