
USNESENÍ

z 6 . zasedání RO Bílá Lhota, konaného dne 8.4.2019

OR schvaIuje:

Usnesení č. 1

Program 6. schůze RO

Usnesení č. 2

nejnižší nabídku na zakoupeni komunálnítechniky - svahového mulčovače a to firmu HITL
s.r.o., Dobelice 57, Moravský Krumlov, 672 01 za cenu 168.860,- KČ bez DPH.

Usneseni č.

nejnižší nabídku na přípravu zemní chráničkové trasy - Červená Lhota VO a to firmu
MSEM, a.s., Collo-louky 126, Místek, Frýdek Místek, 738 01 za cenu 273.635,-KČ bez DPH.

Usnesení č. 4

poskytnutí mimořádné odměny ředitelce MŠ dle návrhu v

Usneseni č. 5

firmu Timoris projekt a.s., Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc na komplexní
administraci výběrového řízenI na výběr zhotovitele rekonstrukce VO za cenu 10.750,- KČ

bez DPH.

Usnesení č. 6

zamítá poskytnutí podpory na provoz Linky bezpečí, z.s. Praha.

Usnesení č. 7

RO doporučuje přezkoumání Opatření Ministerstva životního prostředí dle § 14e zákona č.
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů projekt ,,Systém
separace odpadu v obci Bílá Lhota" - nevyplacení částky 617 100 KČ z dotace právním
zástupcem obce a jeho stanovisko předložit nejbližšímu ZO.



Usnesení Č. 8

ukládá starostovi obce zajistit geometrický plán dle skutečnosti a předložit odkoupení Části
parcely 97/10 v k. ú. Měník na nejbližší zo.

Usneseni č. 9

zakoupení 2 ks nerozbitných autobusových zastávek hloubka čekárny 1,8 m s 1lavicí od
Agentury BONAIR, s.r.o. , Praha.

OR bere na vědomí:

Kontrolu usnesení z 5. zasedání RO

Oznámení m elů vařekových, Hrabi 40 o skácenítřÍ smrků na pozemku pare .Č. 75/34

v k.ú. Hrabiz důvodu nebezpečípádu na RD.

- Oznámení přestupku-D zaslaný Policií ČR,
Obvodní oddělení Litovel.

- Oznámení o možnosti seznámit se s podklady k vydání rozhodnutí- výjimka ze
základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a Rozhodnull
o výjimce ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů,
pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR - zaslané Krajským úřadem Olomouckého kraje

Olomouc.
f

- Městský úřad Litovel, odbor dopravy - Rozhodnutío povolení částečné uzavírky
siljll/03541v obci Bilá Lhota, část Hradečná z důvodu připojenIkNN rd M

- Krajský úřad OL Kraje, odbor školství a mládeže - Informace o výši rozpisu ,,přímých"
neinvestičních výdajů rozpočtovaných na rok 2019 pro školy a školská zaňzení O|omouckéhck

kraje zřizovaná obcemi.

- Sdělení- povo]enívýjimky pro umístění stavby ,,Garáž pro osobní automobil u RD Bílá
Lhota č , odvolání proti usnesení MěÚ Litovel ze dne 11.3.2019 -
dodatečné povolení stavby nemovitosti Červená Lhota č.p. 64 vlastníků josefa a Vlasty

, Sělení rozdělení pozemku manž. v na 3 části, (parc.Č
63/5), vše zaslané Mělj Litovel, odborem výstavby



- Rozhodnutí— Správa silnic Olomouckého kraje uděluje souhlas ke stavbě s názvem ,,Most
ev.č. 4498-6, Nové Mlýny", Rozhodnutí- souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního
fondu parc.č. 203/18 k.ú. Červená Lhota u Řimic p , vše zaslané
MěÚ Litovel, odborem Životního prostředí.

Jan Balcárek - starosta obce Alena Sedlářová-místostarostka


