USNESENÍ
z 3 . zasedání RO Bílá Lhota, konaného dne 28.1.2019
OR schvaluje:
Usnesení č. 1
program 3. schůze RO

Usnesení č. 2
žádost o dotaci za zateplení a opravy ZŠ Bílá Lhota.

Usnesení č. 3
podání žádosti o dotaci z Programu kultury Olomouckého kraje na koncert v arboretu.

Usnesení č. 4
podání žádosti o dotaci „Obnova drobných sakrálních staveb v obci Bílá Lhota“ - MMR –
117D8210 – Podpora obnovy rozvoje venkova, DT 117d8210G Obnova drobných sakrálních
staveb a hřbitovů.

Usnesení č. 5
Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřené mezi Olomouckým krajem, Správou
silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací se sídlem Olomouc, Lipenská 120, 772
11 a Obcí Bílá Lhota, se sídlem Bílá Lhota 1, 783 21 Chudobín. Jedná se o uložení a
provozování kanalizačního potrubí stavby „Kanalizace a ČOV Bílá Lhota.

Usnesení č. 6
doporučuje předat žádosti o změnu územního plánu obce Bílá Lhota na nejbližší zasedání
ZO.

Usnesení č.7
platový výměr ředitele ZŠ pana

dle návrhu.

Usnesení č.8
finanční příspěvek 10.000,- Kč Domovu pro seniory Červenka, příspěvková organizace,
Nádražní 105, 784 01 Litovel a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

Usnesení č.9
veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Litovel, oddělení vnitřních věcí, Nám. Přemysla
Otakara 778/1b, 784 01 Litovel a Obcí Bílá Lhota, Bílá Lhota č.1, 783 21 Bílá Lhota týkající
se přenesené působnosti na úseku přestupků.

Usnesení č.10
ukládá starostovi obce vyvěsit Záměr obce na pronájem pozemku parc.č. 238/1, v kat.
území Pateřín.

Usnesení č.11
ukládá starostovi obce vyvěsit Záměr obce na prodej hasičského auta SDH Řimice.

Usnesení č.12
Darovací smlouvu mezi ELEKONA servis, s.r.o. Na Zámečku 18/8, 789 85 Mohelnice a ZŠ
Bílá Lhota na poskytnutí peněžitého daru ve výši 20.000,- Kč

Usnesení č.13
zahrnutí akce na zřízení umělé trávy na tenisovém kurtu v Hradečné do rozpočtu na rok
2020.

Usnesení č.14
výměnu dveří v kulturním domě za cenu dle nabídky 29.000,- Kč.

Usnesení č.15
smlouvu o spolupráci při výběru dodavatele zemního plynu v elektronické aukci s firmou
ENTERPLEX.

Usnesení č.16
zakoupení závěsu na radlici s plovoucí polohou plus pevný závěs za cenu 27 500,- Kč od
firmy HItl s.r.o., Dobelice, Moravský Krumlov.

OR bere na vědomí:
- Kontrolu usnesení z 2.RO
- Studii řešení dopravy v Řimicích

-

Spolupráci s firmou REMA AOS a.s. v oblasti zpětného odběru obalů

- Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru školství – nejvyšší povolený
počet dětí v MŠ Bílá Lhota na 70
- Akceptaci žádosti o podporu ze Státního fondu životního prostředí – Renovace veřejného
osvětlení ve vybraných částech obce Bílá Lhota
- Oznámení Odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra – Informace k Seznamu
akreditovaných vzdělávacích institucí, sdělení Ministerstva vnitra, věcný rejstřík
- Rozhodnutí Krajského úřadu Ol.kraje, odboru životního prostředí a zemědělství –
Oznámení zahájení řízení, čmelák zemní, povolení výjimky chráněný druh živočicha čmeláka
rodu Bombus, oznámení zahájení řízení -termoplastické preparáty ryb.
- Policie ČR, obvodní oddělení Litovel – Oznámení přestupku M
oznámen přestupku

,

- Náměstek ministra vnitra JUDr. PhDr. Petr Misna, Ph.D. – gratulaci ke zvolení
zastupitelům
- Krajský úřad Ol. Kraje, odbor školství - Informaci o úpravě rozpočtu přímých
neinvestičních výdajů k 11.12.218
-

Exekutorský úřad Zlín – Dražební vyhlášku

- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, práva CHKO Litovel – Oznámení zahájení
správního řízení – povolení výjimek
- Krajské ředitelství Policie ČR, obvodní oddělení Litovel – Zprávu o situaci v oblasti
veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti za rok 2018
Městský úřad, odbor výstavby Litovel :

Oznámení zahájení společného řízení –
hospodářská budova u RD Hradečná

Oznámení o zahájení řízen ,- stavení úpravy objektu čp. 64 Červená Lhota

Rozhodnutí RD Červená Lhota na parc. č. 183/86, 209/4, 209/5 v kat území Červená Lhota u
Řimic

Sdělení – Červená Lhota – úprava, DTS, vNN, kNN

Územní souhlas „Hradečná RD M
– připojení kNN IV-12-8015254“

…
Jan Balcárek - starosta obce

Alena Sedlářová-místostarostka

