USNESENÍ
z 24 . zasedání RO Bílá Lhota, konaného dne 27.7.2020
OR schvaluje:
Usnesení č. 1
Program 24. schůze RO

Usnesení č. 2
nabídku RH PARTNER ENGINEERING s.r.o., Poděbradova 3359, 702 00 Ostrava, Moravská
Ostrava na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby – Cyklostezka Bílá
Lhota Měník dle cenové nabídky: Dopravní část-91 500,-Kč bez DPH, Elekto část-27 830,-Kč
bez DPH

Usnesení č.3
cenovou nabídku v částce 24 000,-Kč bez DPH na zhotovení dokumentace potřebné
k podání žádosti a vypracování samotné žádosti, v rámci Výzvy k podávání žádostí o
poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních
lesích – (za rok 2019), k projektu Kůrovcová kalamita – obec Bílá Lhota, od DLC engineering
s.r.o., Bubenská 421/3, 17000 Praha a

Usnesení č.4
rozpočtové opatření č.3

Usnesení č.5
návrh smlouvy o poskytování služeb mezi Obcí Bílá Lhota a RNDr. Marcelou Česalovou a
pověřuje starostu k podpisu smlouvy. Předmětem smlouvy je poskytování služeb
odborného zástupce provozovatele za cenu 3 000,-Kč za měsíc ve prospěch
objednatele v rozsahu uvedeném ve smlouvě a pověřuje starostu obce podat výpověď ze
SMLOUVY MANDÁTNÍ uzavřené s firmou ARKO TECHNOLOGY a.s.

Usnesení č.6
vyplacení odměny ředitelce MŠ

dle návrhu.

Usnesení č.7
ukládá starostovi obce vyvěsit Záměr obce na prodej část pozemku parc. číslo 232/3 a část
pozemku parc.č. 14/1 v kat. území Bílá Lhota.

Usnesení č.8
cenovou nabídku v částce 86 500,-Kč bez DPH od firmy ARL INNOVATION s.r.o., Horní
náměstí 12/19, 779 00 Olomouc na realizaci a udržitelnost projektu
„ZŠ Bílá Lhota – Energetický úsporná opatření (etapa III)“

Usnesení č.9
informaci k 1. Změně ÚP obce Bílá Lhota s tím, že žadatel, který neodevzdá Dohodu o
způsobu úhrady nákladů do konce srpna 2020 bude z 1. Změny ÚP vyřazen.

Usnesení č.10
ukládá starostovi obce zajistit od ZD Haňovice zaslání“ Plánu opatření ZD Haňovice pro
případ havárie pro střediska Haňovice, Sobáčov, Řimice, Chudobín a plánu havarijních
opatření pro případ úniku látek škodlivých vodám v prostoru čerpací stanice nafty
Chudobín“, s revizní zprávou o nepropustnosti jímky umístěné v areálu ZD Haňovice
v Řimicích.

Usnesení č.11
rozpočet na sanitární keramiku KD Bílá Lhota od VODA-TOPENÍ-PLYN KUČMÍN PETR, Měník
21 ve výši 54.517,- Kč.

Usnesení č.12
Nabídku ČEZ – ENERGETICKÉ SLUŽBY s.r.o., člen ČEZ ESCO, Výstavní 1144, 703
00 Ostrava-Vítkovice na odstranění závad ze záznamu revize zařízení na TS OC-9038
Bílá Lhota-ZŠ ve výši 73.805,- Kč bez DPH.

Usnesení č.13
schvaluje vyplacení odměny řediteli ZŠ

dle návrhu.

Usnesení č.14
nájemní smlouvu mezi obcí Bílá Lhota a CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha
9 190 00 na místnost č. 101 na č.p.4 o výměře 10,73 m2 za 9.219,- Kč bez DPH za rok a
pověřuje starostu k podpisu smlouvy

RO bere na vědomí:
Kontrolu usnesení z 23. zasedání RO
-Agentura ochrany přírody a krajiny ˇ%CR, Husova 906, Litovel, žádost- Lesy ČR , s.p. LS
Šternberk udělení výjimek z ochranných podmínek v CHKO Litovelské Pomoraví, ze zákazu
používat nepůvodní dřeviny v obnově lesa. Žádost o výjimku ze zákazu ve zvláště chráněných
území dle § 43, odst. 1 zákona 114/92 Sb.: žádost o výjimku používat biocidy na části území
2. Zóny CHKO Litovelské Pomoraví.
- nabídku TK Taxi Litovel –

, přeprava formou služby Senior Taxi

- nabídku BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o. – elektronická úřední deska.
- Obecní úřad Palonín – Oznámení zahájení řízení o návrhu Změny č. 1 ÚP Palonín.
- LepšíVýnosy – internetový portál.
- Geodézie Olomouc – Vyrozumění o označení bodu hranice pozemku st. 31/1 a sousedního
pozemku 212/8 v k.ú. Červená Lhota u Řimic- Ministerstvo vnitra ČR, Oznámení odboru všeobecné správy na vydání vyhlášky 3/2020
Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí ze dne 13.7.2020.
- Městský úřad Litovel, odbor dopravy:
- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ – „Cyklostezka Bílá Lhota –
Měník“.
- Výroční zprávu Společnosti pro rannou péči, z.s..
- AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR, oddělení SPRÁVA CHKO LITOVELSKÉ
POMORTAVÍ – Oznámení o zahájení správního řízení, Koncept výrokové části rozhodnutí,
Vyrozumění účastníků řízení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, výjimka pro
Lesy ČR chemická ochrana lesa a umělá obnova lesa nepůvodními dřevinami.
- EKO-KOM, změnu sazebníku odměn a koeficientů bonusových složek odpadů a obal.
- Krajská hygienická stanice Olomouc-upozornění na hrozící kalamitu komárů.
- Hejtman Ladislav Okleštěk, Ol.kraj –Dotaci na poskytování sociálních služeb.
- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – povolení
výjimky pro ALKA Wildlife, o.p.s. tchoř stepní a vydra říční. Rozhodnutí povolení výjimky pro
, čmelák zemní.
- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor školství – Informace o úpravě rozpočtu přímých
neinvestičních výdajů k 22.6.2020 pro školy a školská zařízení Ol.kraje zřizovaná obcemi.

-MěÚ Litovel, odbor životního prostředí – Oznámení o zahájení řízení bez ústního jednání a
místního šetření – Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro M
š
, Rozhodnutí odvodu finanční částky za trvalé
odnětí ZPF pro
- MěÚ Litovel, odbor výstavby – Rozhodnutí Územní rozhodnutí pro Obec Bílá Lhota „veřejné
osvětlení – opatření ke snížení energetické náročnosti“ Červená Lhota, Územní souhlas pro
Zemědělská stavba - sklad pícnin, Bílá
Lhota-Měník“., Sdělení nabytí právní moci svod + kNN Řimice, p.č. 372/3, Průvodní zpráva
pro RD na p.č. 83/2, 135/5-8 v kat. území Hradečná u Bílé Lhoty.

Jan Balcárek - starosta obce

Alena Sedlářová-místostarostka

