Starosta obce Bílá Lhota svolává
10. června 2019 v 17.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu v Bílé Lhotě
5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
BÍLÁ LHOTA

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení a volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu.
Schválení programu schůze ZO.
Seznámení s plněním usnesení ze 4. ZO.
Příloha č. 3 ke Smlouvě o ekonomickém poradenství.
Žádost o udělení výjimky z maximálního počtu dětí ve třídě MŠ Bílá Lhota pro
školní rok 2019/2020.
6. Žádost ZŠ Bílá Lhota o udělení výjimky z minimálního počtu dětí pro školní
rok 2019/2020.
7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování servisních služeb č. 018-01/2014 – hosting pro
webovou aplikaci Geomorava – mapový informační systém.
8. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků č. 3003991921 mezi Obcí Bílá Lhota a
Státním pozemkovým úřadem.
9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
č. IP-12-8024342/SOBS VB/1 – zřízení distribuční soustavy – přípojková skříň SP100
na podpěře na parc.č. 34/2 v k.ú. Hrabí.
10. Závěrečný účet obce Bílá Lhota za rok 2018.
11. Účetní závěrka obce Bílá Lhota za rok 2018.
12. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
č. IV-12-8016668/VB/001 Bílá Lhota, Měník p.č. 103/3 smyčka KNN – zemní
kabelové vedení vn na parc.č. 106 a 243 v k.ú. Měník.
13. Výsledek výběrového řízení -,,Renovace veřejného osvětlení ve vybraných částech obce
Bílá Lhota“.
14. Smlouva o dílo - ,,Renovace veřejného osvětlení ve vybraných částech obce Bílá Lhota“.
15. Smlouva o dílo - ,, Oprava obecních komunikací v obci Bílá Lhota“.
16. Smlouva o dílo - ,, Zhotovení obecní komunikace v obci Bílá Lhota místní část Hrabí“.
17. Kupní smlouva – odkoupení oddělené části pozemku 275/10 díl a) o výměře 284 m2 a
odkoupení oddělené části pozemku z parc.č. 275/11 díl b) o výměře 31 m2 vše v k.ú.
Hradečná u Bílé Lhoty.
18. Podání žádosti o dotaci na ozvučovací techniku.
19. Různé.
20. Diskuse.
21. Závěr.

Balcárek Jan
starosta
Vyvěšeno: 31.5.2019

Sejmuto:

