
USNESENÍ 
z 4 . zasedání RO Bílá Lhota, konaného dne 25.2.2019 

OR schvaluje: 

Usnesení č. 1 

Program 4. schůze RO 

Usnesení č. 2 

pronájem pozemku parc. č. 238/1, orná půda, v kat. území Pateřín, výměra 2151 m2 
manželům A 1 za cenu 0,80 Kč/m2.   

Usnesení č. 3 

výběr firmy na obnovu drobných sakrálních staveb v obci Bílá Lhota. Vítěznou firmou je 
Oleq Murzov, Dobrovského 721/15, Olomouc 772 00 s cenou 403 000,- Kč bez DPH. 

Usnesení č. 4 

zamítá odprodej části pozemku parc.č. 223/1 v kat. území Měník, doporučuje jeho 
pronájem. 

Usnesení č. 5 

ukládá starostovi obce vyvěsit záměr obce na pronájem pozemků parc.č. 1/8, 1/9, 1/3 
v kat. území Bílá Lhota 

Usnesení č. 6 

odprodej vyřazeného hasičského auta SDH Řimice p za cenu 15 000,- 

Kč. Kupní smlouva bude předložena ke schválení na nejbližším zasedání ZO. 

Usnesení č.7 

Oznámení zahájení díla a vstupů na pozemky – Červená Lhota - úprava DTS, vNN, kNN, IE-

12-8005534. 

Usnesení č.8 

platový výměr ředitelky MŠ  dle návrhu.  

 



Usnesení č.9 

zamítá zaslat příspěvek na výměnu původního BabyBoxu v Přerově.  

Usnesení č.10 

Dodatek č. 20 Smluv o pronájmu lesních pozemků č. 10/22 a 10/23 uzavřený mezi Městem 
Litovel a Technickými službami Litovel. 

Usnesení č.11 

oplocení hřiště v Měníku za cenu dle nabídky 48.100 Kč.   

Usnesení č.12 

zprovoznění povinné elektronické komunikace na profilu zadavatele od firmy QCM, s.r.o. 

Bellova 370/40 Brno za cenu 6 000,- Kč bez DPH za 12 měsíců. 

 

OR bere na vědomí: 
-    Kontrolu usnesení z 3. zasedání RO 

-      žádost Lesy ČR – výjimka ze zákazu ve zvláště chráněných územích dle § 26 zákona o 
ochraně přírody a krajiny  za účelem aplikace biocidů proti kůrovcům na území II. Zóny 
CHKO. 

-      Centrální registr oznámení – informace Ministerstva spravedlnosti ČR 

-      Aktualizaci Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje – zaslané 
Krajským úřadem Ol. Kraje 

-       Rozhodnutí MěÚ Litovel, odboru dopravy – povolení částečné uzavírky sil. III/37317 a sil. 
III/37318 v obci Červená Lhota    

-      Sdělení Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 
Olomouc o projednání a schválení velké aktualizace plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Olomouckého kraje (PRVKOK 

-     Rozhodnutí – výjimka vjíždět vozidly – zaslané Agenturou ochrany přírody a krajiny ˇOCR, 
Správa CHKO Litovelské Pomoraví  

-     Oznámení o zahájení správního řízení bez ústního jednání a místního šetření – kácení 
dřevin mimo les na pozemku parc.č.186/75 v kat. území Nová Ves, Rozhodnutí – výroková 
část souhlas odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu  parc. 103/3, kat. 
území Měník, vše zaslané MěÚ Litovel, odborem životního prostředí   



-     Oznámení zahájen územního řízení – oplocení pozemku parc.č. 75/6 as 75/50 v kat. 

území Hrabí – J  Rozhodnutí – Hospodářská budova u RD čp. 9, Hradečná – 

stavební úpravy nástavba, J , vše zaslané MěÚ Litovel, odborem výstavby 

      

 

 

 

……………………………………………………                                …    

      Jan  Balcárek - starosta obce                                           Alena Sedlářová-místostarostka  


