USNESENÍ
z 5 . zasedání RO Bílá Lhota, konaného dne 25.3.2019
OR schvaluje:
Usnesení č. 1
Program 5. schůze RO

Usnesení č. 2
schvaluje jednací řád obce Bílá Lhota s účinností od 25.3.2019.

Usnesení č. 3
pronájem pozemku parc.č. 1/8-zahrada, 1/9-zahrada, 1/3-zahrada vše v k.ú. Bílá Lhota
panu V
pod podmínkou udržování pořádku na pronajatých
pozemcích.

Usnesení č. 4
poskytnutí příspěvku na lyžařský kurz žáků 7. třídy ZŠ Bílá Lhota ve výši 300,- Kč/žák.

Usnesení č. 5
firmu FAKSA-STRAKA s.r.o. Příkazy 180 na zbudování vzduchotechniky ve ŠJ Bílá Lhota za
nabídkovou cenu 123.940,- Kč-bez DPH.

OR bere na vědomí:
-

Kontrolu usnesení z 4. zasedání RO

- usnesení Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství,
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc – správní řízení pro Agenturu ochrany přírody a krajiny
ČR- přerušení, doplnění žádosti.
- Rozhodnutí Městského úřadu Litovel, odboru životního prostředí, Litovel o povolení ke
kácení dřevin rostoucích mimo les – Nová
- Oznámení o zahájení řízení ve věci výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR – zaslané
Krajským úřadem Olomouckého kraje Olomouc.

Krajská hygienická stanice Ol. Kraje, Olomouc – doporučení hubení larev kalamitních
komárů v líhništích larvicidními přípravky.
- Doplnění výzvy pro obecní úřady – hlášení o přestupcích zaslané Krajským úřadem Ol.
Kraje, odborem strategického rozvoje kraje, oddělení staveb. řádu, Olomouc
- Opravné usnesení – Výrok pro účely realizace stavby Most – Nové Mlýny, Veřejná
vyhláška, výjimka pro Agenturu ochrany přírody ČR, Rozhodnutí – výjimka ouklejka
pruhovaná, vše zaslané Agenturou ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Litovelské
Pomoraví Litovel.
- Oznámení o zahájení vodoprávního řízení pro Správu silnic – Most ev. Č. 4498-6, Nové,
zaslané MěÚ Litovel, odborem životního prostředí
- Rozhodnutí MěÚ Litovel, odbor dopravy – částečná uzavírka sil. III/37317 v obci Bílá Lhota,
část Červená Lhota – 3 dny v dubnu 2019, vodovodní a kanalizační přípojka RD.
- Přípravu voleb do Evropského parlamentu.
- Český statistický úřad – elektronické pořizování výkazů DANTE WEB.
- Krajský úřad Ol. Kraje, odbor životního prostředí – Změnu lesního hospodářského plánu,
závazné ustanovení pro lesní hospodářský celek Nová Ves.
- Exekutorský úřad Přerov – Usnesení, Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby
nemovité věci
, Červená Lhota 25.
- Sdělení – prodej nové parcely č. 203/176 v k. ú. Červená Lhota u Řimic, Sdělení k oplocení
pozemku J
Rozhodnutí , územní rozhodnutí oplocení pozemku J
Hrabí, Usnesení přerušení řízení o odstranění stavby Brabencovi Červená Lhota u
Ř
, vše zaslané MěÚ Litovel, odborem výstavby

……………………………………………………
Jan Balcárek - starosta obce

……………………………………………………
Alena Sedlářová-místostarostka

