
USNESENÍ
z 9 . zasedání RO Bilá Lhota, konaného dne 1.7.2019

OR schvaIuje:

Usnesení č. 1

Program 9. schůze RO

Usnesení č. 2

mimořádnou odměnu za I. pololetí 2019 řediteli ZŠ panu dle
návrhu.

Usneseni Č.3
Smlouvu zaslanou KÚ Olomouckého kraje na poskytnutí dotace na ,,Koncert v arboretu" ve
výši 10.000,- kč a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.

Usneseni č. 4

finanční dar ve výš" 10.000,- KČ na soc"áln" péči pro Charitu Šternberk, střed"sko L"tove1

Usnesení č. 5

finanční dar ve výši 8.000,- KČ pro ZO ČSV Bílá Lhota.

Usneseni č. 6

finanční dar pro HUBERTUS Pateřín ve výši 5.000,- KČ na VII. Dostaveníčko v Pateříně.

Usnesení č. 7

ukládá starostovi obce projednat s panem S možnou směnu nebo
odkup jiného pozemku. Rozhodnutí na příští RO.

Usneseni č. 8

Smlouvu uzavřenou mezi Pražskou plynárenskou, a.s. a Obcí Bilá Lhota o sdružených
zemr;ho plynu vysoutěženou v elekt"cmické



Usnesení č. 9

zprávu od firmy ENTERPLEX - výsledky on-line výběrového řízeni na dodavatele zemního
plynu- kalkulace úspory.

Usnesení č. 10

RO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019.

OR bere na vědomi:

- Kontrolu usnesení z 8. zasedání RO

- Agentura ochrany přírody a krajiny, správa CHKO Litovelské Pomoraví, Oznámení o
zahájení správního řízení, Koncept výrokové části rozhodnutí, Vyrozumění účastníků řIzení o
možnosti vyjádřit se k podkladům - výjimky -těžba smrku napadeného kůrovci.

- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí- Rozhodnuti o povolení
'.'Yj!mEy Zc> cchramých podmínek zvláště chrár:Mých území.

- Ministerstvo Životního prostředí— Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu
péče o NPP Park v Bílé Lhotě na období 2020-2029.

- Ministerstvo spravedlnosti ČR - Podávání průběžného oznámení veřejnými funkcionáři do

30.6.2019.

- Obecní úřad Moravičany - Veřejná vyhláška - projednáni návrhu změny č. 1 územního
plánu obce Moravičany.

Lesy ČR Žádost o povoleni asanace kůrovci napadených či ohrožených anebo živelnou

k=|mrniŤO(Ĺ loCrjbh porostů ve 2. ZÓnách CHKO Lite"Dk"µk^

- Česká pošta - sdělení o přemístění ŘidÍcĹ pošty Partner

- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje - Rozhodnutío
zamítnut napadené usnesenÍStavebnjho úřadu Litovewl ze dne 11.3.2019 (Brabencovi).

- -Litovelská geodezie -Vyrozuměnio označení bodu na hranici pozemku pare. č. 244/2 a
244/1 kat. území Řimice.

- Katastrálni úřad pro Olomoucký kraj, Oznámenio opravě chyby v údajích katastru

nemovitosti ze dne 26.6.2019.



- Městský úřad Litovel, odbor dopravy - Rozhodnuti- Stavební povolení- ,,Zklidnění MK
mezi Hrabi a Bílá Lhota ,, pro Obec Bilá Lhota.

- MěÚ Litovel, odbor výstavby - Rozhodnutí Územní rozhodnutí Vyhláškou ,,Cyklostezka Bílá
Lhota - Měník, chodník vC. Opěrných zdí, vo" pro Obec Bílá Lhota, Souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru, stavební úpravy douč p. 1Měník, Sděleníz jednání na místě
samém — volně ložené kameny na parc.č. 11/2 v kat. území Červená Lhota u Řimic.

- Koordinátor integrovaného dopravního systému - Příprava jízdnIch řádů že|eznjční dopravy
na období

Jan Balcárek - starosta obce Alena Sed|ářová-místostarostka


