
USNESENÍ: 
 ze 11. zasedání zastupitelstva obce Bílá Lhota konaného    

dne 15.10.2012 v 17.00 hod v zasedací síni OÚ Bílá Lhota 

 

 
Usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje do návrhové komise: Jan Dolák, Vladimíra 

Bálková, Mgr. Petr Člupný. 

Ověřovateli zápisu: Stanislav Huličný, Petr Veselý 

Usnesení č. 2 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje  program 11. zasedání ZO: 

1. Zahájení a volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu  
2. Složení slibu Ing. Lumíra Sedláře  
3. Doplnění člena finančního výboru 
4. Darovací smlouva uzavřená mezi Aloisem Blažkem, Bílá Lhota 70 a Obcí Bílá Lhota, Bílá 

Lhota 1, ve věci darování pozemku , nově oddělované parc. č. 72/7 /dle GP č. 172-41/2012 
bude oddělena z původní parc.č. 72/1/ a části pozemku parc.č. 72/1- díl „a“ /dle GP č. 172-
41/2012 bude nově součástí parc.č. 232/13 vše v k.ú. Bílá Lhota. 

5. Bezúplatný převod pozemků v kat.území  Pateřín od Pozemkového fondu ČR. 
6. Plná moc pro EKO-UNIMED s.r.o. Medlov.      
7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  
8. Zpráva finančního výboru 

9. Různé  

- Pověření starosty a  místostarosty obce k zastupování obce Bílá Lhota na valné hromadě    

   Honebního  společenstva Řimice 

         - Zvýšení provozní dotace MŠ 

         -  Protest proti umístění pomníku   

         -  Zápis z výběru dodavatele na zpracování Územního plánu obce  

         - Smlouva o dílo s vítěznou firmou na zpracování Územního plánu obce     

         - Úprava rozpočtu č. 6             

10. Diskuze 

11. Závěr     

 

Usnesení č. 3   

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ing, Lumíra Sedláře členem finančního výboru. 

 



Usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje darovací smlouvou uzavřenou mezi Aloisem 
Blažkem, Bílá Lhota 70 a Obcí Bílá Lhota, Bílá Lhota 1, ve věci darování pozemku , Geometrickým 
plánem pro rozdělení pozemku č. 172-41/2012 ze dne 27.7.2012, byl z pozemku parc.č. 72/1 
oddělen nově označený pozemek parc č. 72/7 trvalý travní porost o výměře 163 m2, a dále byl 
oddělen z pozemku parc. č. 72/1 uvedeným geom.plánem díl „a“ o výměře 80m2, jenž bude 
přisloučen k parc. č. 232/13 v kultuře ostatní plocha, ostatní komunikace., vše v kat. území Bílá 
Lhota.   
       
Usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje bezúplatný převod pozemků z Pozemkového 

fondu České republiky –  parc. č. 310/8, 310/10, 313/1 a 313/3 v kat. území Pateřín.  

Usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje Plnou moc pro EKO-UNIMED s.r.o. Medlov 

k výkonu závazků obce vyplývajících ze Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití 

odpadů z obalů  (dále jen „Smlouva“)  a pověření EKO-UNIMEDu -Medlov k vystavování 

faktur ve smyslu Smlouvy a Dodatku k této smlouvě a to -A) jménem obce na účet obce. 

Usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2012 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů účinnou od 1.1.2013.  

Usnesení č. 8 

ZO pověřuje starostu a místostarostu obce k zastupování obce Bílá Lhota na valné 

hromadě Honebního společenstva Řimice.  

Usnesení č. 9 

ZO schvaluje zvýšení provozní dotace na rok 2012 pro MŠ ve výši 70.000,- Kč na nutné 

opravy dle přiložené žádosti ředitelky MŠ. 

Usnesení č. 10 

ZO schvaluje Smlouvu o dílo s vítěznou firmou na zpracování územního plánu obce: 

Stavoprojekt Olomouc a.s., Holická 568/31, 772 00 Olomouc.      

Usnesení č 11 

ZO schvaluje Úpravu rozpočtu č. 6, který je jako příloha zápisu. 

  



ZO bere na vědomí složení slibu Ing. Lumíra Sedláře 

ZO bere na vědomí Zprávu finančního výboru  

ZO bere na vědomí Protest proti umístění pomníku  

ZO bere na vědomí Zápis z výběru dodavatele na zpracování Územního plánu obce.  

 

 

 

 

…………………………………………….                                            ……………………………………….. 

   Alena Sedlářová – starostka    Jan Balcárek – místostarosta 

 

 

 

………………………………….     …………………………………….               ………………………………… 

          Jan Dolák                                           Vladimíra Bálková                              Mgr. Petr Člupný 

 


