
Usnesení č. 7 ze zasedání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka 

ze dne 26. 6. 2019 
 

 

1) Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

1) zápis č. 6 ZO ze dne 15. 5. 2019.  

2) program zasedání ZO. 

3) rozpočtové opatření č. 5/4/19. 

4) účetní závěrku obce Bělá u Jevíčka za rok 2018 dle předložených dokladů. 

5) plán práce ZO na 2. pololetí r. 2019. 

6) zápis událostí do kroniky obce Bělá u Jevíčka za rok 2018.  

7) Smlouvu o poskytnutí účelového příspěvku ve výši 49.126,- Kč s MAS MTJ o.p.s. 

na obnovu křížku na návsi v Smolné. 

8) zápočet pohledávky obce vůči firmě WRAGET SB s.r.o., Nademlejnská 600/1, 

198 00 Praha 9 Hloubětín, spočívající v plnění dle faktury č. 2019016 ze dne 

26. 6. 2019 /smluvní pokuty/ ve výši 4.126.970,- Kč, proti pohledávce firmy 

WRAGET SB s.r.o., Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9 Hloubětín, vůči obci dle 

konečné faktury č. 2019014 ze dne 26.6.2019, kterou je účtován doplatek ceny 

díla ve výši 328.881,73 Kč bez DPH /397.946,89 Kč včetně DPH/.  

9) ceník pronájmu společenského zařízení Kuželna. 

10)  prodejní ceny palivového dříví s platností od 1. 7. 2019. 
 

 

 

2) Zastupitelstvo obce souhlasí: 

 

1)   souhlasí s vypuštěním lokality Z4 z návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce 

Bělá u Jevíčka a pověřuje starostu s obeznámením majitele dotčených pozemků 

s touto skutečností. 

 

 

3) Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 

1) právní stanovisko advokátní kanceláře Jana Zwyrtek Hamplová, Mohelnice 

k započtení a dalšímu řešení smluvní pokuty vůči firmě WRAGET SB s.r.o., 

Praha 9. 

 
 

4) Zastupitelstvo obce pověřuje: 
 

1) starostu vypsáním VZMR II. kategorie na akci „Obnova křížku na návsi 

ve Smolné“.  

2) starostu výběrem odborné firmy na provedení videoprojekce, rozvodů WiFi 

a ozvučení ve Společenském zařízení Bělá u Jevíčka.  
                        

                                                   

5) Zastupitelstvo obce určuje: 

 

1)  ověřovatele zápisu p. Ivo Kobelku a p. Markétu Vaškovou. 

2)  zapisovatelkou p. Sylvu Továrkovou. 

 

 



 

 

6)  Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

 

1) pronájem části pozemku p. č. 950/1 v k. ú. Bělá u Jevíčka o výměře 9 m2 

p. M. Nárožnému. 

 

 

7) Zastupitelstvo obce podporuje: 

 

1) petiční akci proti odebrání agendy stavebních úřadů obcím a nesouhlasí se 

záměrem Vlády ČR odebrat výkon působnosti stavebních úřadů obcím, neboť 

tím dojde k nepřijatelnému zásahu do polistopadového vývoje vztahu mezi 

obcemi a státem, k centralizaci státní moci s obavou postupného vymizení 

stavebních úřadů z regionů a venkova, kdy návrh povede ke zhoršení dostupnosti 

této veřejné služby pro občany a také si vyžádá zbytečné přijetí množství nových 

státních úředníků, pronájem či výstavbu nových budov a bude tak mít zásadně 

negativní dopad na veřejné rozpočty. 

  

 

8) Zastupitelstvo obce ruší:  

 

1)  platnost prodejního ceníku palivového dříví ze dne 20. 3. 2019. 

 

  

 

  

  

V Bělé u Jevíčka dne 4. 7. 2019 

 
 

 

 

Starosta obce: Petr Nárožný v. r.   Místostarosta: Ing. Ladislav Ille v. r. 


