
  ZÁPIS 

z 6. zasedání Zastupitelstva obce Bílá Lhota, konaného dne  
9. září 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 29.8. 2019 do 9.9.2019. 

Dle prezenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 12 členů ZO, čímž je ZO 
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).  
 

Určení zapisovatele 

 

Starosta obce určil zapisovatelem schůze ZO paní Andreu Spurnou. 

 

 

1. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

 

Starosta obce navrhl do návrhové komise: Jana Doláka, Miroslava Sedláře, 
Josefa Dvořáka 

Ověřovateli zápisu navrženi: Stanislav Huličný, Miroslav Tyrk 

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

Výsledek hlasování:    Pro  12  Proti 0 Zdrželi se 0 

 

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

Jana Doláka, Miroslava Sedláře, Josefa Dvořáka 

 

Ověřovateli zápisu: Stanislav Huličný, Miroslav Tyrk 

 

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 5. ZO. 

4.   Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace – Stavební úpravy ZŠ Bílá Lhota – snížení  
      energetické náročnosti objektu.    
5.   Smlouva příkazní č. B110535/2019 – Revitalizace obecní nádrže v obci Hrabí, p.č.č. 30. 

6.   Příkazní smlouva 2019/VR/029 – zadavatelské činnosti k veřejné zakázce ,, Stavební úpravy  
      ZŠ Bílá Lhota – snížení energetické náročnosti objektu“. 
7.   Rozpočtové opatření č. 6/2019. 
8.   Různé – žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě / studijní skupině – žáků  
      ZŠ Bílá Lhota na školní rok 2019/20. 

9.   Diskuse. 

10. Závěr. 
 

Místostarostka dala hlasovat.  

 

Výsledek hlasování:    Pro   12             Proti   0 Zdrželi se 0 

 

 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 

3. Seznámení s plněním usnesení ze 5. ZO 

Místostarostka obce seznámil ZO s plněním usnesení z 5. ZO. Usnesení jsou plněna 

průběžně.   
Vzato na vědomí 
 

4. Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace – Stavební úpravy ZŠ  
    Bílá Lhota – snížen energetické náročnosti objektu.    
 

Podklady byly zaslány zastupitelům k prostudování elektronicky. 

Po projednání dal starosta hlasovat. 
 

Výsledek hlasování:    Pro   12  Proti  0     Zdrželi se     0 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,, Registraci akce a rozhodnutí o 
poskytnutí dotace – Stavební úpravy ZŠ Bílá Lhota – snížen energetické 
náročnosti objektu.    
 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 



  

5. Smlouva příkazní č. B110535/2019 – Revitalizace obecní nádrže v obci  

    Hrabí, p.č.č. 30 – plnění i vypracování zadávací dokumentace pro  
    výběrové řízení a prováděcí projektová dokumentace. 
 

Podklady byly zaslány zastupitelům k prostudování elektronicky. 

Po projednání dal starosta hlasovat. 

 

Výsledek hlasování:    Pro 12    Proti  0     Zdrželi se     0 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,,Smlouvu příkazní č. B110535/2019“ 
– revitalizace obecní nádrže v obci Hrabí, p.č.č. 30 mezi Obcí Bílá Lhota, 
Bílá Lhota č.p. 1 a  AXIOM engineering s.r.o., Pernerova 168, 530 02 
Pardubice a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.  

 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

6. Příkazní smlouva 2019/VR/029 – zadavatelské činnosti k veřejné zakázce  

,, Stavební úpravy ZŠ Bílá Lhota – snížení energetické náročnosti objektu“. 
 

Podklady byly zaslány zastupitelům k prostudování elektronicky.   
Po projednání dal starosta hlasovat. 

 

Výsledek hlasování:    Pro     12    Proti 0    Zdrželi se     0 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje Příkazní smlouvu 2019/VR/029 – 

zadavatelské činnosti k veřejné zakázce ,, Stavební úpravy ZŠ Bílá Lhota – 

snížení energetické náročnosti objektu“  mezi Obcí Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p. 1 
a ARL INNOVATION s.r.o., Litovelská 1340/2c, 779 00 Olomouc a pověřuje 
starostu k podpisu smlouvy.  

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno.  
 

7.  Rozpočtové opatření č. 6/2019. 
 

Starosta obce přečetl návrh rozpočtového opatření č. 6.    
Po projednání dal starosta hlasovat. 

 



Výsledek hlasování:    Pro     12    Proti 0    Zdrželi se     0 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,, Rozpočtové opatření č. 6/2019“. 
 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

8. Různé:  

      1) Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě / studijní   
         skupině – žáků ZŠ Bílá Lhota na školní rok 2019/20. 
          Starosta seznámil ZO se žádostí.   
         Po projednání dal starosta hlasovat. 
 

   Výsledek hlasování:    Pro    12     Proti 0    Zdrželi se     0 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota povoluje výjimku z nejvyššího počtu žáků ve 
třídě / studijní skupině – žáků ZŠ Bílá Lhota na školní rok 2019/20. 

 

9. Diskuse:  

- Pan Dvořák se dotázal, zda je v projektu na ,, Stavebních úpravách ZŠ Bílá 
Lhota – snížení energetické náročnosti objektu“  stavební úpravy ZŠ Bílá Lhota 
nějak řešena příčina vlhkosti zdiva a opadávající omítky v šatnách na kterou 
sám projektanta upozorňoval. Starosta mu odpověděl, že toto ještě u 
projektanta prověří. Po diskusi se členové ZO domluvili, že v případě, že toto 
v projektu není řešeno, bude proveden odborný posudek vlhkosti zdiva.  
- Pan Člupný vznesl otázku, zda máme nějakou garanci technického řešení 
projektu  na ,, Stavebních úpravách ZŠ Bílá Lhota – snížení energetické 
náročnosti objektu“. Starosta mu odpověděl, že konkrétní garance technického 
řešení není - garance je pouze zpracování projektu dle platné legislativy.  
- Pan Člupný se dále zeptal, kdy bude v obci Červená Lhota instalováno nové 
osvětlení. Starosta odpověděl, že provádějící firma dnes tj. 9.9.2019 zahájila 
práce na této akci. Práce nemohly být zahájené dříve, jelikož firma zastupující 
ČEZ neměla předanou stavbu.  
- Pan Miroslav Sedlář upozornil na problém parkování u MŠ, který vznikl 
navýšením kapacity MŠ.  

 

10. 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 

 
 

 

 

 

 

 

…………………………………………………                                                       .……………………………………………………                               
           Stanislav Huličný       Miroslav Tyrk 


