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Usnesení č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce  

Bělá u Jevíčka dne 23.11.2022 
 

 

 

 

 

1) Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1) zápis a usnesení č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka 

ze dne 19.10.2022. 

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

3) rozpočtové opatření č. 6/2022.  

4) „Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-2001711/VB/01 Bělá 

u Jevíčka 7, snesení nn“ s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 

IČ: 24729035, za jednorázovou náhradu 1.000,- Kč. 

5) „Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 9.6.2022“ s firmou Josef Geršl, Zadní 

675, 569 43 Jevíčko, IČ: 16208480. 

6) „Dodatek č. 2 ke Smlouvě ze dne 12.3.2015 o podmínkách svozu a využití 

biologicky rozložitelných odpadů“ s Hanáckou zemědělskou společností Jevíčko 

a.s.  

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

v obci Bělá u Jevíčka pro rok 2023“ s TS MH s.r.o., Sudice. 

8) „Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022, o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství“ s účinností od 1.1.2023. 

9) cenu vodného pro rok 2023 ve výši 45,- Kč/m3 včetně DPH.  

10) „Darovací smlouvu“ s Oblastní charitou Polička, IČO: 49325515, na finanční 

dar ve výši 2.000,- Kč na podporu činnosti a zajištění služeb v roce 2023.  

11) projektovou dokumentaci na výstavbu základnové stanice veřejné komunikační 

sítě CETIN a.s., Praha 9, IČO: 040840063 na adrese Bělá u Jevíčka čp. 7, p.č. st. 

54/1, k.ú. Bělá u Jevíčka.  

12) úhradu poplatku za trvalé odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa dle 

Rozhodnutí MUMT 34847/2022/OZP6, vydaného odborem životního prostředí 

Moravská Třebová, ve výši 12.297,29 Kč.   
13) podání žádosti do Programu obnovy venkova Pardubického kraje 2023 na akci 

snesení nadzemního vedení veřejného osvětlení a rozhlasu do zemního 

kabelového vedení (přílož), zpevnění místní komunikace p.č. 47, k.ú. Bělá 

u Jevíčka a opravu povrchu místní komunikace. 

14) v rámci programu Veřejné informační služby knihoven (VISK) – podprogram 3 

Informační centra veřejných knihoven, podání žádosti o dotaci na obnovu 

technického vybavení knihovny – pořízení notebooku.  
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2) Zastupitelstvo obce určuje: 

       1)  ověřovatele zápisu Josefa Červinku a Ivo Kobelku. 

       2)  zapisovatelku Markétu Vaškovou. 

 

 

 

3) Zastupitelstvo obce souhlasí: 

1) s nabídkou fy CETIN a.s., Praha 9, IČ: 040840063 na pronájem části střechy 

21 m2 a půdního prostoru 15,5 m2 půdního prostoru na adrese Bělá u Jevíčka 

čp.7, p.č. st. 54/1 k.ú. Bělá u Jevíčka za částku 40.000,- Kč/rok.  

 

 

 

3) Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

1) poskytnutí veřejné finanční podpory Svazu postižených civilizačními chorobami.   

 

 

 

    

V Bělé u Jevíčka, dne 25.11.2022 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

       

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

                      místostarosta obce                                                       starosta obce  

 

 

 

 
 

 

 


