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Usnesení č. 30 ze zasedání Zastupitelstva obce  

Bělá u Jevíčka dne 7.9.2022 
 

 

 

 

 

1) Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1) zápis a usnesení č. 29 ze zasedání ZO dne 10.8.2022. 

2) program 30. zasedání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka.  

3) rozpočtové opatření č. 4/2022.  

4) složení inventarizačních komisí pro inventuru majetku obce Bělá u Jevíčka 

za rok 2022. 

5) v rámci veřejné zakázky Vybudování víceúčelového sportovního hřiště Bělá 

u Jevíčka „Rozhodnutí o výběru dodavatele“ a přidělení zakázky firmě 

PRECOL s.r.o., IČ: 26461935, se sídlem Předměřice nad Jizerou 74, 294 74 

Předměřice nad Jizerou, za cenu 2.711.584,- Kč bez DPH a zároveň schvaluje 

Smlouvu o dílo s touto firmou. 

6) v rámci veřejné zakázky Novostavba venkovního zázemí ke kulturnímu domu 

Bělá u Jevíčka „Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky“ a přidělení 

zakázky firmě Stavby JZL s.r.o., Malinovského náměstí 211/5, 602 00 Brno, 

IČ: 28269985, za cenu 1.647.777,85 Kč bez DPH a zároveň schvaluje Smlouvu 

o dílo s touto firmou. 

7) „Kupní smlouvu o převodu nemovitých věcí“ se spolumajiteli Ing. Horymírem 

Kouřilem, Okružní II/253, 569 43 Jevíčko a Mojmírem Kouřilem, 569 43 Bělá 

u Jevíčka čp. 10, na části pozemků dle geometrického plánu ze dne 4.8.2022, 

které se stanou součástí pozemku p.č. 973/3 a pozemek p.č. 876/3, vše v k.ú. Bělá 

u Jevíčka o celkové výměře 421 m2 za cenu 21.050,- Kč.   

8) „Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky 

požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2022 

– II. kolo“ ve výši 3.000,- Kč.  

 

 

 

2) Zastupitelstvo obce určuje: 

       1)  ověřovatele zápisu Markétu Vaškovou a Antonína Petra. 

       2)  zapisovatelem Ing. Ladislava Illeho. 

 

 

 



2 

 

3) Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1) bere na vědomí Plán inventur majetku obce Bělá u Jevíčka za rok 2022. 

2) zhodnocení práce zastupitelstva za uplynulé volební období. 

 

 

    

V Bělé u Jevíčka, dne 9.9.2022 

 

              

 

 

 

 

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

                      místostarosta obce                                                       starosta obce  

 

 

 

 
 

 

 


