USNESENÍ
z 18 . zasedání RO Bílá Lhota, konaného dne 10.3.2020
OR schvaluje:
Usnesení č. 1
Program 18. schůze RO

Usnesení č. 2
účetní závěrku za rok 2019 MŠ Bílá Lhota.

Usnesení č.3
účetní závěrku za rok 2019 ZŠ Bílá Lhota.

Usnesení č.4
výběr dodavatele na nutnou opravu ocelové konstrukce objektu tělocvičny ZŠ Bílá Lhota firmu
STAPROM CZ, Otakara Březiny 398, 79 01 Jeseník.

Usnesení č.5
Opatření proti šíření koronaviru

Usnesení č.6
poskytnutí příspěvku žákům z našich obcí na lyžařský výcvik 300,- Kč na žáka.

Usnesení č.7
zhotovení základu a obvodového stupně sv. Floriánka v Hradečné Kamenosochařstvím
Muller dle cenového návrhu 39.000,- K bez DPH.

Usnesení č.8
uzavřít smlouvy s občany, kteří požádali o změnu územního plánu na zaplacení
rovnoměrným dílem.

Usnesení č.9
příspěvek pro 4 seniory z našich obcí na sociální služby v Domově pro seniory Červenka.
Darovací smlouva bude předána ke schválení na nejbližší ZO.

Usnesení č.10
opravu sociálního zařízení dle předloženého návrhu starostou obce.

Usnesení č.11
uzavření smlouvy na prodloužení nájmu pozemku p.č. 238/1 v Kú Pateřín
od 1.4.2020 do 31.3.2021.

OR bere na vědomí:
Kontrola usnesení z 17. zasedání RO
- Exekutorský úřad Praha 1 – usnesení odročení – povinný
- Exekutorský úřad Přerov – dražební vyhláška povinný pan F
- KÚ Olomouckého kraje – kácení 53 topolů ZD Haňovice, usnesení
MěÚ Litovel, odbor životního prostředí:
- Rozhodnutí pro –

, Řimice – povolení k odběru podzemních vod

-Oznámení o zahájení řízení bez ústního jednání a místního šetření – R
povolení k nakládání s podzemními vodami

-

- Rozhodnutí – předpis za trvalé odnětí zem. půdy –
- Oznámení o zahájení řízení bez ústního jednání a místního šetření – povolení k odběru
podzemních vod –
-

Státní veterinární správa – ptačí chřipka, informace

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Litovel:
-

Výjimka rozhodnutí pro
Oznámení o zahájení správního řízení pro Výzkumný ústava Zemědělský výzkum
Povolení výjimky – pro pana
a – výzkum dvoukřídlého hmyzu
Lesnická Projekce Frýdek-Místek a.s. , nabídka zhotovení LHP.

MěÚ Litovel, odbor výstavby :

-

Rozhodnutí – zahradní domek, včetně přilehlého přístřešku, přípojka splaškové
kanalizace, vnitřní rozvody vody a NN. Vedené mimo budovu, pan P
Ověření dokumentace skutečného provedení stavby RD Řimice 21 – vlastník J

……………………………………………………
Jan Balcárek - starosta obce

……………………………………………………
Alena Sedlářová-místostarostka

