
Zápis

ze 14. zasedání Rady obce Bílá Lhota,

konaného dne 13.11.2019 od 15,00 hodin na obecním úřadě
v Bílé Lhotě.

1. Zahájenlzasedánl rady

Zasedání Rady obce Bilá Lhota (dále jen RO) bylo zahájeno v 15,00 hodin starostou obce
panem Janem Balcárkem.

Starosta konstatoval, že dle prezenční listiny jsou přítomni všichni členové RO. RO je
usnášeníschopná. Zapisovatelem schůze RO je místostarostka obce panIAlena Sedlářová.

2. Schválení programu schůze RO:

Starosta obce přednesl program schůze RO. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na
doplněni. Program doplněn nebyl.

výsledek hlasován" Pro' jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stanislav Hul"čný, jaroslav ž"tný,

Petr Kučmín

Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usnesení:

RO obce Bílá Lhota schvaluje nás|edujÍcÍ program 14. schůze RO:

1. Zahájení a určeni zapisovatele
2. Schválení programu schůze RO
3. Kontrola usnesení z minulé schůze RO
4. Pronájem bývalé prodejny potravin v Červené Lhotě
5. Prod"loužení nájemní smlouvy nájemního bytu V Bílé Lhotě paní

6. VIceúčelová hřiště v Hradečné a v Pateříně
7. Smlouva od ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, Praha 4, 140 53, reklama a propagace při

rozsvÍcenÍ vánočního stromu
S?, Č. 10,/2019
9. Různé
10. Závěr

Usnesení č. 1 bylo schváleno.



3. Kontrola usnesenlz minulé schůze RO

Starosta obce seznámil RO s plněním usnesení z minulé 11. schůze RO. Usnesení jsou plněna
průběžně. Vzato na vědomí

4 Pronájem bývalé prodejny potravin v Červené Lhotě

Starosta obce seznámil RO se žádostí pana Marka Vystrčila na pronájem bývalé prodejny
potravin v Červené Lhotě. Záměr obce byl vyvěšen od: 22.10.2019 do: 13.11.2019 .

Diskuze: Petr. Kučmín - ve smlouvě uvést výpovědnIlhůtu 2 měsíce

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

Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usnesení:

RO schvaluje pronájem bývalé prodejny v Červené Lhotě od 1.12.2019 panu

za cenu obvyklou, s výpovědnílhůtou 2 měsíce.

Usnesení Č.2 bylo schváleno.

5. Prodlouženi nájemní smlouvy nájemního bytu v Bílé Lhotě pani

Starosta obce seznámil RO se žádostí pan na prodloužení nájemní smlouvy
bytu č.p. 12 v Bílé Lhotě nad bývalou hospodou na tři měsíce.

Diskuze : nebyla - starosta vysvětlil

výsledek hlasován" Pro' Jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stan"slav Hul"čný, jaroslav ž"tný,

Petr Kučmín

Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usneseni:

RO schvaluje prodloužení nájemní smlouvy bytu č.p. 12 v Bílé Lhotě nad bývalou hospodou
pan a to od 1.12.2019 do 29.2.2019.



Usnesení č. 3 bylo schváleno.

6. Víceúčelová hřiště v Hradečné a v Pateříně

Starosta seznámil RO s nabídkami zhotovení hřiště v Hradečné a v Pateříně.

Diskuze: Petr Kučmín - Hradečná obdržela finanční podporu na opravu sochy sv Floriánka,
finanční prostředky na úpravu hřiště musí počkat, Pateřín - dořešit představu a využiti hřiště.

Stanislav Huličný - vyvolat jednání se zástupci Pateřína o představě hřiště a jeho využití

výsledek hlasován" Pro' Jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stan"slav Hul"čný, Jaroslav ž'tný,
Petr Kučmín

Proti: O Zdrželi se: O

k04tn·k uCnOCmnk

RO schvaluje odsun úpravy hřiště v Hradečné na pozdější dobu.

Ukládá starostovi obce vyvolat jednání se zástupci Pateřína o představě hřiště a jeho
využití.

Usnesení č. 4 bylo schváleno

7. Smlouva od ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, Praha 4, 140 53, reklama a

propagace při rozsvícení vánočního stromu

Starosta seznámil RO se smlouvou zaslanou ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, Praha 4, 140 53,
- reklama a propagace při rozsvícení vánoČního stromu - finanční příspěvek ve výši

20.000,-.

Diskuze: nebyla starosta vysvětlil

vys edek hlasován": Pro jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stan"slav Hul"čný, jaroslav ž"tný,

Petr Kučmín

Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usnesení:

ro schvaluje smlouvu zaslanou ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, Praha 4, 140 53,
finanční příspěvek ve výši 20.000,- na reklamu a propagaci při rozsvÍcenÍ vánočního

stromu.



Usnesení č. 5 bylo schváleno

8. Rozpočtové opatření č. 10/2019

Starosta seznámil RO s rozpočtovým opatřením č. 10/2019

Diskuze: nebyla starosta vysvětlil

!j"c' jar Edcárek, Alena Sedlářová, Stani9au uu'iČn";', === Z;=';,
Petr Kučmin

Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usnesení:

ro schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2019.

Usnesení Č. 6 bylo schváleno

9. Různé - na vědomí

- Kontrola usneseni z 13. zasedání RO

- Zápis KÚ OL kraje - Zápis z dňčího přezkoumáni hospodaření obce

- Státní pozemkový úřad prostějov - Komplexní pozemkové úpravy v kat.území Plumlov -
oznámení o vystaveni návrhu komplexních pozemkových úprav - možnost nahlédnout.

- Oznámeníobecního úřadu Měrotín -společné jednánío návrhu územního plánu Měrotín

- Rozhodnutí MěÚ Litovel, odbor dopravy - povolení úplné uzavírky kŕ. Sil. M/37317 a
ill/37320 a dále siljll/37320 až po začátek obce Bouzov, část Podolí- prodloužení dříve
povolení uzavírky 21.10. do 27.10.2019.

- Agentura ochrany přírody a krajiny CR, Oddělení CHKO Litovelské Pomoraví, Husova úl.
906/5a, Litovel - Oznámeni o zahájeni správního řIzenI, seznam podkladů pro rozhodování,
Koncept výrokové části rozhodnuti, Vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům

rozhodnuti- čmelák Bombus.

- Krajský úřad OL kraje, odbor školství-lnformace o úpravě rozpočtu přímých neinvestičních
vůda,iů k 11.10.2019 pro Školy a školská zařízenI OL kraje zřizovaná obcemi.



-Krajský úřad OL kraje, odbor životního prostředí a zemědělství Rozhodnutí povoleni výjimky
- rys ostrovid., povolení těžby Nová Ves.

-MěÚ, odbor výstavby Litovel, sdělení nabytí právní moci ,,Bílá Lhota - Měník, p.Č.
103/3smyčka kNN, lV-12-8016668" , Oznámeni zahájení řízen a pozvání
k ústnímu jednání- - garáž se skladem a přístřešek k RD č,p, 1
Červená Lhota, dešťová kanalizace rozvody vody, splaškové kanalizace a el,. Energie vedené
mimo budovu., Územní rozhodnutI -garáž u RD Bílá Lhota č.p. 53.

10. Závěr

Starosta ukončil schůzi rady obce v 16,15 hodin.

Jan Balcárek-starosta obce Alena Sedlářová-mIstostarostka


