
 

Usnesení č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka 

ze dne 15. 5. 2019 
 

 

1)  Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

1) zápis č. 5 ze zasedání ZO dne 3. 4. 2019. 

2) program zasedání ZO. 

3) Závěrečný účet obce za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2018. 

4) rozpočtová opatření č. 3/19 a 4/3/19. 

5) uzavření Dohody o úhradě podílu na akci „Systém odděleného sběru 

materiálově využitelných odpadů“ mezi obcí Bělá u Jevíčka a DSO Technickými 

službami Malá Haná, Sudice 164, IČ 06609627 o úhradě finančního podílu 

ve výši 49.042,82 Kč. 

6) poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Bělá u Jevíčka, a to 

pro DSO Technické služby Malá Haná, Sudice 164, IČ 06609627, ve výši 

257.251,06 Kč.  

7) uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi 

obcí Bělá u Jevíčka a DSO Technické služby Malá Haná, Sudice 164. 

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

prostředky PO JSDH obce z rozpočtu Pardubického kraje pro rok 2019, 

evidenční číslo smlouvy OKŘ/19/21943, ve výši 20.000,- Kč na pořízení přívěsu 

k dopravnímu automobilu. 

9) Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova Pardubického kraje 

pro r. 2019, evidenční číslo smlouvy OŽPZ/19/22799, ve výši 110.000,- Kč 

na „Opravu střechy obecní budovy prodejny č. p. 134“. 

10) Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova Pardubického kraje 

pro r. 2019, evidenční číslo smlouvy OŽPZ/19/23045, ve výši 9.279,- Kč 

na prodejnu Bělá u Jevíčka. 

11) poskytnutí mimořádného členského příspěvku Regionu MTJ ve výši 27.118,- Kč 

na realizaci projektu z POV Pardubického kraje. 

12) Smlouvu o poskytnutí mimořádného členského příspěvku mezi obcí Bělá 

u Jevíčka a Regionem Moravskotřebovsko a Jevíčsko. 

13) jako nejvýhodnější cenovou nabídku firmy Ing. Boris Horníček, Letovice 

na vybavení jeviště v sále Společenského zařízení Bělá u Jevíčka za cenu 

93.445,- Kč včetně DPH.   

14) Zřizovací listinu Knihovny Bělá u Jevíčka. 

15) Knihovní řád Knihovny Bělá u Jevíčka. 

16) pronájem části pozemku p. č. 169/2 v k. ú. Bělá u Jevíčka o výměře 22 m2 panu 

Janu Andrlíkovi za cenu místně obvyklou 1,- Kč/m2 a rok. 

17) vyvěšení záměru na pronájem části pozemku p. č. 950/1 v k. ú. Bělá u Jevíčka. 
 

 

2) Zastupitelstvo obce souhlasí: 

 

1) s celoročním hospodařením obce za rok 2018. Nebyly zjištěny žádné chyby 

a nedostatky. 

 
 



3) Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 

1) dopis Ministerstva zemědělství č. j. 18037/2019-MZE-15132 o kladném 

změnovém stanovisku k navrhované aktualizaci technického řešení 

odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Bělá u Jevíčka a místní část 

Smolná. 

2) zprávu starosty o průběhu realizace a distribuce nádob akce „Systém 

odděleného sběru materiálově využitelných odpadů“.  

 
 

4) Zastupitelstvo obce pověřuje: 
 

1) starostu vypsáním VZMR II. kategorie na akci „Oprava střechy obecní budovy 

prodejny čp. 134“ včetně zateplení stropů prodejny. 

2) starostu jednáním s nájemcem prodejny p. Martinem Hebelkou o formě 

podpory provozu a udržitelnosti prodejny v Bělé u Jevíčka. 

3) starostu uzavřením Smlouvy o dílo na realizaci oprav komunikací s NVB LINE 

s.r.o., Kvasice, v množství 35 t v ceně 2.900,-Kč/t bez DPH. 

4) starostu obce podáním žádosti o dotaci z programu „Podpora jednotek sboru 

dobrovolných hasičů obcí PK“ na dovybavení věcnými prostředky požární 

ochrany. 

5) starostu uzavřením Smlouvy o dílo na vybavení jeviště Společenského zařízení 

Bělá u Jevíčka s firmou Ing. Boris Horníček, Letovice. 

6) starostu jednáním s p. Ing. Skařupovou ve věci schválení změny Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací PK pro obec Bělá u Jevíčka Zastupitelstvem PK 

na tlakovou kanalizaci. 

7) starostu vypsáním VZMR II. kategorie na zpracování projektové dokumentace 

splaškové tlakové kanalizace pro obec Bělá u Jevíčka a místní část Smolná 

na úrovni pro vydání územního rozhodnutí. 

8) starostu podáním žádosti o dotaci na zpracování projektové dokumentace 

splaškové tlakové kanalizace pro obec Bělá u Jevíčka a místní část Smolná 

na úrovni pro vydání územního rozhodnutí. 

 
 

5) Zastupitelstvo obce určuje: 

 

1)  ověřovatele zápisu p. Antonína Petra a p. Pavla Továrka 

2)  zapisovatelem p. Ladislava Illeho. 

 

 

6) Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

 

1) žádost ředitelky MŠ Bc. Lucie Stohrové o příspěvek na vybavení MŠ Březina. 

 

 

 

V Bělé u Jevíčka dne 22. 5. 2019 

 
 

 

 

Starosta obce: Petr Nárožný    Místostarosta: Ing. Ladislav Ille  


