
USNESENÍ
z 10 . zasedání RO Bílá Lhota, konaného dne 29.7.2019

OR schvaluje:

Usnesení č. 1

Program 10. schůze RO

Usneseni č. 2

RO ukládá starostovi obce zajistit vyměření pozemků {parc.č. 245/2 v k.ú. Bilá Lhota a
parc.č. 41 v k.ú. Hrabi) za účasti a starosty obce.

RO ukládá starostovi obce vyvěsit záměr obce na prodej nebo výměnu pozemků.

Usneseni Č.3

provedení posudku poškozené lípy paní V z CHKO Litovel.

Usneseni č. 4

cenovou nabídku firmy METROLUX s.r.o., U vinné révy 1776/11, Záběhlice, 106 00 Praha 10
na měření kvality osvětlenosti pozemních komunikaci při zhotovení veřejného osvětlení,
na které obec obdržela dotaci.

Usnesení č. 5

výběr dodavatele na restaurováni sochy SV.FLORIÁNKA v Hradečné. Zápis je jako příloha k
zápisu.

Usneseni č. 6

výběr dodavatele na restaurování kamenného kříže u silnice Měník - Řimice. Zápis je jako
příloha k zápisu.

Usneseni č. 7

objednat jedno auto asfaltu na opravu místních komunikaci od firmy ROADMEDIC, Pod
Senovou 2960/70, 787 01 Šumperk do 65 000 KČ bez DPH.

Usnesení č. 8



rozpočtové opatřeni Č.5/2019

OR bere na vědomí:

- Kontrola usnesení z 9. zasedání RO

- výzvu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k úhradě zálohy na finanční
náhradu za zřízenÍvěcného břemene a smluvní pokuty.

- MěÚ Litovel, odbor dopravy - Stanovení mÍstnÍ úpravy provozu na pozemních
komunikacích, křižovatka Řimice - Červená Lhota.

- Podnět a vzetízpět manželů změna územního plánu.

- Společnost Marius Pedersen - Upozornění na rizika centralizovaného svozu komunálního
odpadu a odkupu akciíServisníspolečnosti odpady Olomouckého kraje a.s.

- Reakci odpady Olomouckého kraje a.s. na dopis adresovaný obcím společností Marius
Pedersen.

- Agentura ochrany přírody a krajiny, OdděleníSpráva CHKO Litovelské Pomoraví-
Oznámení o zahájení správního řízení, Koncept výrokové části rozhodnutí, Vyrozumění
účastníků řÍzenjo možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí- výjimka pro Lesy čr.

- MěÚ Litovel, odbor výstavby- Územní souhlas manž. , vodovodní přípojka, Územní
souhlas pan vodovodní přípojka.-

Jan Balcárek - starosta obce Alena Sedlářová-m Istostarostka


