
Zápis

ze 10. zasedání Rady obce Bílá Lhota,

konaného dne 29.7.2019 od 16,00 hodin na obecním úřadě

v Bílé Lhotě.

1. Zahájení zasedání rady

Zasedání RaÓy obce Bílá Lhota (dále jen RO) bylo zahájeno v 16,00 hodin starostou obce

panem Janem Balcárkem.

Starnsta Že' dle prp7enčnÍ listiny jsou přítomni \/ŠiChni řlonnvä Rň RČ) je
usnášeníschopná. Zapisovatelem schůze RO je místostarostka obce paní Alena Sedlářová.

2. Schválení programu schůze RO:

Starosta obce přednesl program schůze RO. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na

doplnění.

vys edek hlasován'. Pro: Jan Balcárek, A ena Sedlářová, Stan"slav Huličný, jaroslav žitný,

Petr Kučmín

Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usnesení:

RO obce Bilá Lhota schvaluje následujÍcÍ program 10. schůze RO:

1. zahájení a určení zapisovatele
2. Schváleni programu schůze RO
3. Kontrola usnesení z minulé schůze RO
4. Návrh na odkoupení, směnu pozemků -

5. Řešení ohledně poškozené lípy v Měníku
6. Měření kvality osvětlenosti pozemních komunikací
7. výběr dodavatele na restaurování sochy SV. Floriánka v Hradečné
8. výběr dodavatele restaurováni kříže u silnice Měník- Řimice

9. Oprava místních komunikací
10. Rozpočtové opatřeni Č.5/2019

11 Různé
12. Závěr



Usnesení č. 1 bylo schváleno.

3. Kontrola usnesenlz minulé schůze RO

Starosta obce seznámil RO s plněním usnesení z minulé 6. schůze RO. Usnesení jsou plněna
průběžně. Vzato na vědomí

4. Návrh na odkoupení, směnu pozemků -

Starosta obce přivítal přizvaného pana Stanislava Žbánka, který vysvětlil situaci k prodeji
nebo výměně pozemků.jedná se o pozemek parc.č. 245/2 v k.ú. Bílá Lhota, o výměře 483
m2, ve vlastnictví obce a část pozemku parc.č. 41v k.ú. Hrabi, v

Na tomto pozemku se nacházÍspojovaci chodníček z Hrabi do Bílé Lhoty. Po
vysvětlení a diskuzi všech členů RO bylo dohodnuto, že starosta obce zajjstÍvymření
pozemků za účasti pana Stanislav Žbánka a starosty obce.

výsledek hlasován": Pro jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stan"slav Hul"čný, jaroslav žitný,
Petr Kučmín

Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usnesení:

RO ukládá starostovi obce zajistit vyměření pozemků (parc.č. 245/2 v k.ú. Bílá 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.

Usnesení Č.2 bylo schváleno.

5. Řešení ohledně poškozené lípy v Měnlku

Starosta obce seznámil RO se situací poškozené lípy v Měníku povětrnostními podmínkami.
Na lipu provede paníV á posudek a dle toho rozhodne RO o dalším postupu. Diskuze

nebyla, starosta situaci vysvětlil.

vys edek hlasování. Pro. jan Ba čárek, A ena Sed ářová, Stan"slav Huličný, jaroslav žitný,

Petr Kučmín

?:ôtí: (J Zdrželi se: (J



Návrh usnesení:

ro schvaluje provedení posudku poškozené lípy paní z CHKO Litovel.

Usnesení Č.3 bylo schváleno.

6. Měření kvality osvětlenosti pozemních komunikací

Starosta obce seznámil RO s cenovou nabídkou firmy METROLUX s.r.o., U vinné révy
1776/11, Záběhlice, 106 00 Praha 10 na měřeni kvality osvětlenosti pozemních komunikací
při zhotovení veřejného osvětlení, na které obec obdržela dotaci. Diskuze nebyla, starosta
vysvětlil.

výsledek h asováni Pro. Jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stanislav Huličný, jaroslav žitný,
Petr Kučmín

Proti: O ZdrŽeli se: O

Návrh usnesení:

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

Usneseni č. 4 bylo schváleno.

7. I'ýbě:' dcdaí'cte,'e ne: restaurování sochy SV. FLORIÁNKA v

Starosta obce seznámil RO se třemi nabídkami na restaurování sochy SV. FLORIÁNKA

v Hradečné. Zápis je jako příloha k zápisu.

vys edek hlasování. Pro' jan Ba čárek, Alena Sed ářová, Stanislav Hul"čný, jaroslav ž"tný,

Petr Kučmín

Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usneseni:

ro schvaluje výběr dodavatele na restaurováni sochy SV .FLORIÁNKA v Hradeřné. Zápk je

jako příloha k zápisu.

Usnesení č. 5 bylo schváleno.



8. výběr dodavatele na restaurování kříže u silnice Měník- Řimice

Starosta obce seznámil RO s nabídkami na restaurováni kamenného kříže u silnice Měník -
Řimice. Křiž byl zničen při bouřce. Diskuze nebyla - starosta problém vysvětlil.

výsledek hlasován": Pro jan Ba čárek, Alena Sedlářová, Stan"slav Hul"čný, jaroslav ž"tný,
Petr Kučmín"

Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usnesení:

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

9. Oprava místních komunikací

Starosta obce seznámil RO s nutností objednat jedno auto asfaltu na opravu místních
komunikaci ještě od firmy ROADMEDIC, Pod Senovou 2960/70, 787 01Sumperk

Diskuze nebyla — starosta problém vysvětlil.

výsledek h asován"' Pro Jan Ba cárek, A ena Sedlářová, Stanislav Huličný, jaroslav ž"tný,

Petr Kučmín

Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usnesení:

RO schvaluje objednat jedno auto asfaltu na opravu místnIch komunikací od firmy
ROADMEDIC, Pod Senovou 2960/70, 787 01 Šumperk do 65.000 KČ bez DPH.

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

11. Rozpočtové opatření Č.5/2019



nh(-m cRb7námi] RQ s "o"počto'.'ým opatřením č 5,/2019

Diskuze nebyla — starosta problém vysvětlil.

výsledek hlasování: Pro: jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stanislav Huličný, jaroslav žitný,
Petr Kučmín

Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usnesení:

RO schvaluje rozpočtové opatřeni Č.5/2019

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

12. Různé - Na vědomi:

- Kontrola usneseníz 9. zasedání RO

- výzva Úřadu pro zastupovánistátu ve věcech majetkových k úhradě zálohy na finanční
náhradu za zÉÍzenívěcného břemene a smluvní pokuty.

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

- Podnět a vz"etízpět manželů , změna územního plánu.

- Společnost Marius Pedersen - Upozornění na rizika centralizovaného svozu komunálnIho
== i3 cd!:upu akcií Servisní společnosti odpady Okhlluuj(dju Laje oaj.

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

- Agentura ochrany přírody a krajiny, OdděleniSpráva CHKO Litovelské Pomoraví-
Oznámení o zahájeni správního řízení, Koncept výrokové části rozhodnutí, Vyrozuměni
účastníků ňzenío možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnuti- výjimka pro Lesy čr.

- Mělj Litovel, odbor výstavby- Územní souhlas manž. Solařovi, vodovodní přípojka, Územní

souhlas pan M , vodovodní přípojka.-



13. Závěr

Starosta ukončil schůzi rady obce v 17,30 hodin.

Jan Balcárek-starosta obce Alena Sedlářová-místostarostka


