
 

Usnesení č. 9 ze zasedání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka 

ze dne 23.10.2019 
 

1) Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

1) zápis a usnesení č. 8 ZO ze dne 4.9.2019  

2) program zasedání ZO 

3) rozpočtové opatření č. 7/19 

4) Smlouvu o poskytnutí investiční dotace, evidenční číslo smlouvy OŽPZ /19/24619, 

ve výši 250.000,- Kč na akci „Bělá u Jevíčka – ČOV a splašková kanalizace – PD“  

5) mimořádný příspěvek DSO TS MH ve výši 15,- Kč/občan, který je splatný do 

30.11.2019 a bude použit na navýšení základního kapitálu společnosti Technické 

služby Malá Haná s.r.o.  

6) Dodatek č.1 k Příloze č. 2 ke Smlouvě č. 3/18 o odstraňování a separaci 

komunálního odpadu v obci Bělá u Jevíčka pro rok 2019 

7) Přílohu č. 2 ke Smlouvě č. 3/18 o odstraňování a separaci komunálního odpadu 

v obci Bělá u Jevíčka pro rok 2020 

8) podání žádosti o dotaci z projektu POV PK „MALÝ LEADER“ pro rok 2020 na 

opravy místních komunikací 

9) podání žádosti o dotaci z POV PK přes Region MTJ pro rok 2020 na odstranění 

starých základů u kulturního domu 

10) deklaruje svůj zájem na provozu a udržení prodejny potravin a smíšeného zboží 

za účelem zachování poskytovaných služeb pro obyvatele obce a schvaluje 

z důvodu nízké rentability prodejny, vzhledem k počtu obyvatel obce, vyčlenění 

částky 80.000,- Kč na provoz a udržení prodejny potravin a smíšeného zboží  

nákupem chladící skříně POLAIR DM 110 SD za cenu 27.990,- Kč a zároveň 

schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 

52.010,- Kč p. Martinu Hebelkovi na provoz prodejny potravin a smíšeného zboží 

v Bělé u Jevíčka pro rok 2019 

11) pronájem části pozemku p.č. 918/8 v k.ú. Bělá u Jevíčka o výměře 180 m2 paní 

Ing. Kateřině Richtrové za cenu místně obvyklou 1,- Kč/m2 a rok a zároveň 

souhlasí se zbudováním bezbariérové přístupu na tomto pronajatém pozemku do 

domu čp. 26  

12) pronájem pozemku p.č. 918/2 v k.ú. Bělá u Jevíčka o výměře 24 m2 manželům 

Jiřímu a Martině Majorovým za cenu místně obvyklou 1,- Kč/m2 a rok 

13) Plán zimní údržby obce Bělá u Jevíčka 

14) Dodatek č. 1 ke Smlouvě ze dne 12.3.2015 o podmínkách svozu a využití 

biologicky rozložitelných odpadů s účinností od 1.1.2020 

 
 

2) Zastupitelstvo obce ruší: 

 

1) ruší usnesení č. 8/1/12 ze dne 4.9.2019 

2) ruší usnesení č.8/1/13 ze dne 4.9.2019 

 

3) Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 

1)  změnu podmínek příjmu biologicky rozložitelných odpadů katalog. číslo 200 201 

do kompostárny ve Vísce u Jevíčka za cenu 45,- Kč/občan/rok  
 

 

 



 

4) Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

 

1)  finanční podporu ZO SPCCH Jevíčko                                        

   

5) Zastupitelstvo obce určuje: 

 

1)  ověřovatele zápisu Pavla Továrka a Antonína Petra 

2) zapisovatelkou Markétu Vaškovou 

 

  

 

  

  

V Bělé u Jevíčka dne 30. 10. 2019 

 
 

 

 

Starosta obce: Petr Nárožný    Místostarosta: Ing. Ladislav Ille  


