
USNESENÍ 
z 16 . zasedání RO Bílá Lhota, konaného dne 13.1.2020 

OR schvaluje: 

Usnesení č. 1 

Program 16. schůze RO 

Usnesení č. 2 

schvaluje koordinátora BOZP pana Wywiala na přípravnou fázi při realizaci projektu 
„Stavení úpravy ZŠ Bílá Lhota – snížení energetické náročnosti objektu“ za nabídnutou 
cenu 7.000,- Kč.  

Usnesení č.3 

podat žádost o dotaci  z  „PROGRAMU PODPORY KULTURY V OLOMOUCKÉM 
KRAJI V ROCE 2020“  do  1. kola – na plánovaný koncert v arboretu. 

 

OR bere na vědomí: 
- Kontrolu usnesení z 15. zasedání RO 

- Úřední záznam Policie ČR, Obvodní oddělení Litovel – násilná osoba 

- Oznámení Ministerstva dopravy o konání závěrečné kontrolní prohlídky – Informační 
portály na D35 

- Seminář k podání žádosti POV 

- Usnesení MěÚ Litovel, odbor životního prostředí – povolení mimořádné manipulace na 
vodních dílech – jez Řimice, stavidla na Malé Vodě a MVE Víska u Litovle, Sdělení ke 
kanalizaci a ČOV Bílá Lhota – ke kolaudačnímu rozhodnutí 

- Usnesení soudního exekutora – povinný 

- Městský úřad Litovel, odbor výstavby – Rozhodnutí zahradní domek vč. Přilehlého 
přístřešku, přípojka splaškové kanalizace,vnitřní rozvody vody a NN vedené mimo budovu, 

, Kolaudační souhlas – Bílá Lhota- Měník, parc. č. 103/3 smyčka kNN,IV-12-8016668, 

pro ČEZ Distribuce, Sdělení o nabytí právní moci – garáž se skladem a přístřešek k RD č.p. 1 
Červená Lhota, dešťová kanalizace, rozvody vody, splašková kanalizace a elektrická energie 
vedená mimo budovu na pozemku st.p. 1/6, parc. č. 2 v kat. území Červená Lhota u Řimic, 



Ověření zjednodušené dokumentace -   J  – Hospodářské budovy u 
RD, vč. přístřešku na parkování,  zrušen ČOV BD 5 EKO na pozemku parc. č. 183/106 v k. ú. 
Červená Lhota u Řimic, odstranění stavby RD č.p. 14 Červená Lhota – P

- Oznámení Min. vnitra ČR – Směrnice min. školství, mládeže a tělovýchovy-návrhy rozpisů 
fin. Prostředků ze státního rozpočtu. 

- Městský úřad Litovel, odbor dopravy – Rozhodnutí povolení uzavírky silnice Nové Mlýny – 

oprava mostu do 15.4.2020. 

-  Krajský úřad Ol. kraje, odbor školství a mládeže – Informace o úpravěš rozpočtu přímých 
neinvestičních výdajů k 5.12.2019 pro školy as školská zařízení Olomouckého kraje zřizovaná 
obcemi.   

 

 

   

   

 

……………………………………………………                                ……………………………………………………     

    Jan  Balcárek - starosta obce                                           Alena Sedlářová-místostarostka  


