Zápis
ze 20. zasedání Rady obce Bílá Lhota,
konaného dne 15.4.2020 od 15,00 hodin na obecním úřadě
v Bílé Lhotě.

1. Zahájení zasedání rady
Zasedání Rady obce Bílá Lhota (dále jen RO) bylo zahájeno v 15,00 hodin starostou obce
panem Janem Balcárkem.
Starosta konstatoval, že dle prezenční listiny jsou přítomni 4 členové RO. Omluven pan
Jaroslav Žitný. RO 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. Program doplněn nebyl.
Výsledek hlasování: Pro: Jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stanislav Huličný, Petr Kučmín
Proti: 0

Zdrželi se: 0

Návrh usnesení:
RO obce Bílá Lhota schvaluje následující program 20. schůze RO:
1. Zahájení a určení zapisovatele
2. Schválení programu schůze RO
3. Kontrola usnesení z minulé schůze RO
4. Informace ke koronavirové nákaze
5. Odpuštění placení nájmu
6. Oprava obecních komunikací
7. Rozšíření vodovodního a kanalizačního řadu
8. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí
9. Rozpočtové opatření č.1/2020
10. Smluvní nabídka ceny na opravu sociálního zařízení v KD Bílá Lhota
11. Různé
12. Závěr

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

3. Kontrola usnesení z minulé schůze RO
Starosta obce seznámil RO s plněním usnesení z minulé 19 a 18. schůze RO. Usnesení jsou
plněna průběžně. Vzato na vědomí

4. Informace ke koronavirové nákaze
Starosta obce a pan Huličný seznámil RO s informacemi k zajištění roušek, dezinfekce, štítů
atd. Vše je zajištěno nebo objednáno. Tento materiál na ochranu obyvatel, pracovníků atd.
bude hrazen z rozpočtu obce postupně.
Diskuze: všichni členové RO.
Výsledek hlasování: Pro: Jan Balcárek, Alena Sedlářová,Stanislav Huličný , Petr Kučmín
Proti: 0

Zdrželi se:

0

Návrh usnesení:
RO schvaluje informace o zajištění materiálu na ochranu před koronavirem a hrazení
tohoto materiálu z rozpočtu obce.

Usnesení č.2 bylo schváleno.

5.Odpuštění placení nájmu
Starosta obce seznámil RO s návrhem na odpuštění od hrazení nájmů – lékařů, masérky,
pedikérky a kadeřnice po dobu, kdy nemohou svou činnost z důvodu koronaviru pro občany
provádět.
Diskuze: nebyla, starosta vysvětlil
Výsledek hlasování: Pro: Jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stanislav Huličný, Petr Kučmín
Proti: 0

Zdrželi se:

0

Návrh usnesení:
RO schvaluje odpuštění hrazení nájmů – lékařů, masérky, pedikérky a kadeřnice po
dobu, kdy nemohou svou činnost z důvodu koronavirové infekce pro občany provádět.

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

6. Oprava obecních komunikací
Starosta obce seznámil RO s výběrem dodavatele na nutnou opravu
obecníchkomunikací.Byly osloveny tři firmy – Zápis o výběru je jako příloha k zápis RO.
Vybrána byla firma ROADMEDIC, Pod Senovou 2960/70, 787 01 Šumperk. Následně byla
starostou předložena Smlouva o dílo s touto firmou.
Diskuze: všichni členové RO k danému tématu – starosta dotazy zodpověděl (dotazy se
týkaly, kde budou komunikace opraveny, kdo firmě ukáže místa oprav atd.)
Výsledek hlasování: Pro: Jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stanislav Huličný, Petr Kučmín
Proti: 0

Zdrželi se:

0

Návrh usnesení:
RO schvaluje výběr dodavatele na nutnou opravu obecních komunikací.
RO schvaluje Smlouvu o dílo s vítěznou firmou : ROADMEDIC, s.r.o., Pod Senovou
70, Šumperk, 787 01 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

7. Rozšíření vodovodního a kanalizačního řadu
Starosta obce seznámil RO s návrhem ŠPVS I
na zpracování
projektové dokumentace na rozšíření vodovodního a kanalizačního řadu pro výstavbu 3
RD v kat. území Červená Lhota parc. č. 211. Předpokládaná částka za zpracování PD,
vydání ÚŘ+SŘ je cca 25.000,Diskuze: nebyla
Výsledek hlasování: Pro: Jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stanisla Huličný , Petr Kučmín
Proti: 0

Zdrželi se:

0

Návrh usnesení:
RO schvaluje zpracování projektové dokumentace + vydání ÚŘ+SŘ firmou ŠPVS

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

8. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí
Starosta obce seznámil RO se žádostí Linky bezpečí, z.s. o podporu na provoz.
Diskuze: pan Huličný a Kučmín – obec přispívá svým občanům v domovech důchodců a
charitě.
Výsledek hlasování: Pro: Jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stanislav Huličný, Petr Kučmín
Proti: 0

Zdrželi se:

0

Návrh usnesení:
RO zamítá poskytnutí podpory na provoz Linky bezpečí, z.s.

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

9. Rozpočtové opatření 1/2020
Starosta obce seznámil RO s rozpočtovým opatřením č. 1/2020
Diskuze: nebyla starosta vysvětlil.
Výsledek hlasování: Pro: Jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stanisla Huličný , Petr Kučmín
Proti: 0

Zdrželi se:

0

Návrh usnesení:
RO schvaluje rozpočtové opatření č.1/2020

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

10. Cenová nabídka na opravu sociálního zařízení v KD Bílá Lhota
Starosta obce seznámil RO s cenovou nabídkou na opravu sociálního zařízení v KD bílá
Lhota od p. Josefa Krezzigera zednické práce Měrotín s cenou 89 000,-Kč.V ceně je zahrnuta
práce i materiál

Diskuze: nebyla starosta vysvětlil
Výsledek hlasování: Pro: Jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stanisla Huličný , Petr Kučmín
Proti: 0

Zdrželi se:

0

Návrh usnesení:
RO schvaluje cenovou nabídku na opravu sociálního zařízení v KD Bílá Lhota od zednictví Josef
Kreuzziger, Měrotín 80 783 24 Slavětín s cenou 84 900,- Kč

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

11 . Různé
- Kontrola usnesení z 19. zasedání RO
- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí, Rozhodnutí o povolení výjimky
ke kácení 53 topolů v k.ú. Řimice pro ZD Haňovice.
- Krajská hygienická stanice, Olomouc – Upozornění na hrozící kalamitní výskyt komárů
v obydlené zástavbě obcí.
- Usnesení Exekutorského úřadu Praha – odročení exekuce M
78/309 v k.ú. Bílá Lhota.

k, pozemek p.č.

- Ministerstvo zemědělství – Návod na zasílání Porovnání všech položek výpočtu cen pro
vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce.
- Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí –zaslání ověřené projektové dokumentace
k povolení stavby vodního díla – vrtané studny umístěné na hranici pozemků parc.č. 372/15
a 372/16 v .ú. Řimice – V
AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR, Správa CHKO Litovelské Pomoraví :
- Opravné rozhodnutí povolení výjimek ze dne 6.2.2020, v podmínce 5 byl v poslední vět
namísto osoby biologického dozoru omylem uveden držitel rozhodnutí. Nově tedy podmínka
platnosti č, 5 zní: Držitel rozhodnutí na celou dobu trvání mimořádné manipulace s vodou
ustanoví odborný, tzv. biologický dozor akce splňující kvalifikační předpoklady. Viz spis ze
dne 18.3.2020 č.j. 140/2020.
- Rozhodnutí – výjimka průzkum v území NPR Vrapa a NPR Ramena řeky Moravy.

- Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č. 1/2020, výjimka ze zákazu vstupovat a vjíždět
mimo cesty vyznačené se souhlasem ochrany přírody – Babinské louky.
Městský úřad Litovel, odbor výstavby:
-

-

-

Sdělení, určení nových hranic místní komunikace – parc.č. 496/173, 98/28 v kat.
území Řimice budou rozděleny GP č. 269-51/2019 a to z pozemku parc.č. 98/28 bude
oddělen pozemek parc.č. 98/33 o výměře 182 m2 z pozemku parc.,. 496/173 bude
oddělen pozemek parc,.č. 496/269 o výměře 210 m2 v k.ú. Řimice. Oddělené
pozemky vymezují místní komunikace k ČOV.
Sdělení k rozdělení pozemku parc. č. 52/3 v kat. území Hrabí manž. J
Balcárkových, Hrabí čp. 45.
Usnesení přerušení řízen í o odstranění stavby – dřevěný přístřešek u RD č.p. 49,
Červená Lhota –
Územní souhlas – Vodovodní přípojka pro RD Pateřín č.p. 18 –
F
Oznámení zahájení územního řízení, Řimice, p.č. 372/3, svod + kNN na pozemku
parc.č. 372/3, 736/6, 736/13, 736/2, 768/1 v kat. území Řimice.
Souhlas pro Obec Bílá Lhota - „Cyklostezka Bílá Lhota – Měník.

- Ověření zjednodušené dokumentace – „RD č.p. 36 vč. Dvorní části navazující na
stávající objekt stodoly“ –

12. Závěr

Starosta ukončil schůzi rady obce v 16,30 hodin.

……………………………………………………

……………………………………………………

Jan Balcárek-starosta obce

Alena Sedlářová-místostarostka

