
USNESENÍ

z 7 . zasedání RO Bílá Lhota, konaného dne 7.5.2019

OR schvaluje:

Usnesení č. 1

Program 7. schůze RO

Usnesení č. 2

zakoupit kompresor pro pracovníky obce do částky cca 30.000,-.

r VUsneseni c.

ukládá starostovi obce předat vyřIzenI dluhu paní právníkovi obce.

Usnesení č. 4

Směrnici č. 1/2019 Pravidla pro tvorbu a Čerpání fondu obnovy kanalizace zřízeného
v souladu s § 5 odst. 1. Zákona Č. 250/200OSb., podle zákona č. 274/2001 Sb.

Usnesení č. 5

rozpočtovou změnu č. 2/2019.

Usnesení č. 6

ukládá starostovi obce vyvěsit záměr obce na směnu pozemků v kat. území Pateřín dle
geometrického plánu Č.94-1259/2018.

Usnesení č 7

požádat o dotaci olomoucký kraj na ozvučovací techniku pro obec.

Usneseni č. 8

proplatit dárkové baličky v hodnotě 3.500,- KČ pro soutěžÍcÍ družstva hasičů na 1. kole
požárního sportu v Řimicích dne 11.5.2019.

Usneseni č. 9

Smlouvu o nájmu obecního bytu Bílá Lhota 12 paní od 1.6.2019 do

31.8.2019.



OR bere na vědomí:

Kontrolu usneseniz 6. zasedání RO

- Oznámeni o zahájení řIzenI a Rozhodnutí o uzavírce D35 - Ministerstvo dopravy

- Oznámenío projednáváni návrhu l. Zprávy o uplatňování územnIhoplánu Palonín za
období 2015-2019, jejíž součástí jsou i pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1- Obecní
úřad Palonín

- Informace o úpravě rozpočtu přímých neinvestičních výdajů k 18.4.2019 pro školy a
školská zařÍzenj Olomouckého kraje zřizovaná obcemi

- výjimka ze zákazu rušit a ničit sídla bobra evropského - opatření obecné povahy - návrh
prodlouženI platnosti povolení- zaslané Krajským úřadem Olomouckého kraje, Odborem
životního prostředí a zemědělství

- Protokol o vypořádání připomínek a schváleni Plánu péče o pňrodní památku Za mlýnem
na období 2019-2028 zaslané Agenturou ochrany přírody a krajiny, Odděleni Správa CHKO
Litovelské Pomoraví

- Povinnosti komunálních politiků dle zákona o střetu zájmů — průběžné oznámení.

- Oznámenío zahájenípracÍ-EUROV|A- D35 PP br.okresu Su -

- MěÚ Litovel, odbor výstavby- společný souhlas, Územní souhlas a souhlas s provedením
ohlášení stavebního záměru, — Novostavba RD, Územní souhlas — vodovodní
přípojka Pateřín, Oznámení zahájení územního řízenI doručované veřejnou
vyhláškou - Cyklostezka Bílá Lhota - Měník, chodník vC. Opěrných zdí, veřejné osvětleni pro
Obec Bílá Lhota, společný souhlas Územnísouhlas a souhlas s provedením ohlášeného

stavebního záměru - - Novostavba RD.

jan Balcárek - starosta obce Alena Sed|ářová-místostarostka


