
  ZÁPIS 

z 4. zasedání Zastupitelstva obce Bílá Lhota, konaného dne  
17. dubna 2019 od 17:00 hodin 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Bílá Lhota (dále jen ZO) bylo zahájeno v 17:00 

hodin starostou obce panem Janem Balcárkem. 

 

Starosta obce konstatoval, že svolání ZO bylo vyvěšeno na Úřední desce a 
současně na www. stránkách obce od 9.4.2019 do 17.4.2019. 

Dle prezenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 9 členů ZO, čímž je ZO 
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). V průběhu schůze ZO se 
dostavil další člen ZO pan Vojtěch Moťka a to v 17:15 hod, čímž bylo přítomno 
10 členů ZO.    
 

Určení zapisovatele 

 

Starosta obce určil zapisovatelem schůze ZO paní Andreu Spurnou. 

 

 

1. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

 

Starosta obce navrhl do návrhové komise: Miroslava Sedláře, Ondřeje Hanuše, 

Stanislava Huličného 

Ověřovateli zápisu navrženi: Josef Dvořák, Martin Semian 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal starosta 
možnost vyjádřit se všem přítomným. 

 

Výsledek hlasování:    Pro     9  Proti 0 Zdrželi se 0 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje do návrhové komise:  

Miroslava Sedláře, Ondřeje Hanuše, Stanislava Huličného 

Ověřovateli zápisu: Josef Dvořák, Martin Semian 

 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 

 

 



 

 

2. Schválení programu 

Starosta obce seznámil přítomné s doplněným návrhem programu.  
 
1.   Zahájení a volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu. 
2.   Schválení programu schůze ZO.  

3.   Seznámení s plněním usnesení z 3. ZO. 

4.   Smlouva o dílo č. 9083/2019 – Červená Lhota – příprava zemní chráničkové trasy. 
5.   Smlouva k právu umístění, zřízení stavby, k jejímu následnému provozování a  
      stanovení podmínek – vodovodní přípojka pro st. parc.č. 48 v k.ú. Červená Lhota u  
      Řimic. 
6.   Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IE – 12- 8005620/VB/003  

      Hradečná 8 – stavební úprava kNN. 
7.   Kupní smlouva – svahový mulčovač.   
8.   Rozpočtové opatření č. 1/2019. 

9.   Rozhodnutí č. 13961861 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu  
      životního prostředí ČR a souhrnné stanovisko k rozhodnutí o poskytnutí finančních  
      prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR - ,,Renovace veřejného  
      osvětlení ve vybraných částech obce Bílá Lhota, Bílá Lhota, okres Olomouc. 
10. Různé. 
11. Diskuse. 

12. Závěr. 

 

 

Starosta dal hlasovat.  

 

Výsledek hlasování:    Pro  9          Proti   0 Zdrželi se 0 

 

 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 

 

 

 

3. Seznámení s plněním usnesení z 3. ZO 

Starosta obce seznámil ZO s plněním usnesení z 3. ZO. Usnesení jsou plněna 

průběžně.    
Vzato na vědomí 
 

4. Smlouva o dílo č. 9083/2019 – Červená Lhota – příprava zemní chráničkové  
     trasy. 

 



Podklady byly zaslány zastupitelům k prostudování elektronicky. 

Po projednání dal starosta hlasovat. 
 

Výsledek hlasování:    Pro   9   Proti  0     Zdrželi se     0 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,,Smlouvu o dílo č. 9083/2019“ – 

Červená Lhota – příprava zemní chráničkové trasy mezi firmou  MSEM, a.s., 

Collo-louky 126, Místek, 738 01 Frýdek- Místek a Obcí Bílá Lhota, Bílá Lhota 
č.p.1, 783 21 Chudobín a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.  

 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

  

5. Smlouva k právu umístění, zřízení stavby, k jejímu následnému provozování  
    a stanovení podmínek – vodovodní přípojka pro st. parc.č. 48 v k.ú.   
    Červená Lhota u Řimic. 

 

Podklady byly zaslány zastupitelům k prostudování elektronicky. Během 
projednávání tohoto budu v 17:15 hod se dostavil další člen ZO pan Vojtěch 
Moťka. 
Po projednání dal starosta hlasovat. 
 

Výsledek hlasování:    Pro     10 Proti  0     Zdrželi se      
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,,Smlouvu k právu umístění, zřízení 
stavby, k jejímu následnému provozování a stanovení podmínek“ – 

vodovodní přípojka pro st. parc.č. 48 v k.ú. Červená Lhota u Řimic mezi Obcí 
Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p.1, 783 21 Chudobín a 
So n a pověřuje 
starostu k podpisu smlouvy.  

 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

6. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IE – 128005620/VB/003  

     Hradečná 8 – stavební úprava kNN. 
 

Návrh smlouvy byl zaslán zastupitelům k prostudování elektronicky.   
Po projednání dal starosta hlasovat. 
Výsledek hlasování:    Pro     10    Proti 0    Zdrželi se     0 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,,Smlouvu o zřízení věcného břemene 
- služebnosti č.IE – 128005620/VB/003  Hradečná 8 – stavební úprava kNN“ 
mezi Obcí Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p.1, 783 21 Chudobín a ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Teplická 874/8, Děčín zastoupení společností EMONTAS s.r.o., 
Jiráskova 1273/7A, Olomouc a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.  

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno.  
 

7. Kupní smlouva – svahový mulčovač.   
Návrh smlouvy byl zaslán zastupitelům k prostudování elektronicky.   
Po projednání dal starosta hlasovat. 

 

Výsledek hlasování:    Pro     10    Proti 0    Zdrželi se     0 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,,Kupní smlouvu“ – svahový mulčovač 
mezi Obcí Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p. 1, 783 21 Chudobín a firmou Hitl s.r.o., 

Dobelice 57, 672 01 Moravský Krumlov  a pověřuje starostu k podpisu 

smlouvy .    

 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

8. Rozpočtové opatření č. 1/2019. 

 

Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtového opatření č.1/2019.   
Po projednání dal starosta hlasovat.  
 

Výsledek hlasování:    Pro  10 Proti     0       Zdrželi se      0 

  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,,Rozpočtové opatření č.1/2019“. 
 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

9. Rozhodnutí č. 13961861 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního 
fondu životního prostředí ČR a souhrnné stanovisko k rozhodnutí o poskytnutí 
finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR - ,,Renovace 

veřejného osvětlení ve vybraných částech obce Bílá Lhota, Bílá Lhota, okres 
Olomouc. 



Rozhodnutí i souhrnné stanovisko bylo zasláno ZO elektronicky 
k prostudování.  
Po projednání dal starosta hlasovat.  
 

Výsledek hlasování:    Pro  10 Proti     0       Zdrželi se      0 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,,Rozhodnutí č. 13961861 o 
poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR a 
souhrnné stanovisko k rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze 
Státního fondu životního prostředí ČR „-  renovace veřejného osvětlení ve 
vybraných částech obce Bílá Lhota, Bílá Lhota, okres Olomouc. 

 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

 

10. Různé: 

 - Starosta seznámil ZO se zápisem z jednání ze dne 21.3.2019 na křižovatce   
silnice II/635, III/37317 a III/4441 – autobusové zastávky  
účastni: Obec Bílá Lhota, MěÚ Litovel – odbor dopravy, Dopravní inspektorát 
Olomouc, Správa silnic Olomouckého kraje 

Výsledkem jednání je nutnost provést úpravu dopravního značení směrem od 
Řimic a to jak svislého, tak vodorovného. Dále směrem na Měník je nutno 
upravit na autobusové zastávce stání pro osoby čekající na autobusový spoj – 

vzato na vědomí  
- Starosta seznámil ZO s OPATŘENÍM dle § 14e zákona č. 218/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů vydaným Ministerstvem 
životného prostředí – nevyplacení částky 617 100,-Kč z prostředků Operačního 
programu Životního prostředí z projektu reg.č. CZ.05.3.29/0.0/16_041/0003309 
,, Systém separace odpadu v obci Bílá Lhota“.   – vzato na vědomí 
9. Diskuse:  

Stanislav Huličný – upozornil na množící se požáry v našich obcích a s tím 
spojené výjezdy SDH Bílá Lhota. Dále upozornil na stále častější poruchovost 
zásahového automobilu a s nutností uvažovat o zakoupení novějšího požárního 
automobilu.  

Alena Sedlářová – seznámila ZO s výsledkem jednání na Sokolské župě 
v Olomouci ohledně příspěvku na opravu Sokolovny v Řimicích  - maximální 
výše příspěvku by byla do výše 100 000,-Kč.  
Starosta Jan Balcárek – seznámil ZO s probíhající těžbou, výsadbou a prodejem 
dřeva v obecním lese.   
 



25. Závěr 
Starosta obce na závěr poděkoval všem za účast na ZO.       
Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva v 18:15 hod. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       Balcárek Jan – starosta                                                         Alena Sedlářová - místostarostka 

 
 

 

 

 

 

 

…………………………………………………                                                       .……………………………………………………                               
           Martin Semian                               Josef Dvořák 


