
USNESENÍ 
z 25 . zasedání RO Bílá Lhota, konaného dne 26.8.2020 

OR schvaluje: 

Usnesení č. 1 

Program 25. schůze RO 

Usnesení č. 2 

cenovou nabídku na zakoupení polystyrenu na zateplení střechy v MŠ od firmy COLEMAN 
S. I. OC  OLOMOUC  v  částce 69.938,-Kč včetně DPH. 

Usnesení č.3 

cenovou nabídku v částce 17.424,- Kč s DPH na provedení zdravotního ořezu lípy v Měníku 
od firmy Pavel Haupt, DiS a Tomáše Macháčka, Kunčice 274, 561 51 Letohrad.   

Usnesení č.4 

ukládá starostovi obce zaslat dopis SDH Hrabí na sjednání nápravy ohledně rušení nočního 
klidu v obci Hrabí, pokud se rušení nočního klidu bude opakovat, bude vše řešeno jako 
přestupkové řízení s SDH Hrabí.   

Usnesení č.5 

smlouvu na prodloužení nájmu , Bílá Lhota 12 za stejných již dříve 
uzavřených podmínek. 

Usnesení č.6 

rozpočtovou změnu č. 4. 

Usnesení č.7 

odkup pozemků od úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových p.č. 83/5 a 83/8 
oba vodní plocha v Kú Řimice za cenu 8 500,- Kč a pověřuje starostu obce předat smlouvu 

ke schválení ZO 

 

RO bere na vědomí: 

-  Kontrola usnesení z 24. zasedání RO 



- Žádost o změnu Územního plánu na pozemek parc.č. 42/9 v k.ú. Červená Lhota zaslanou 
 1. Změna ÚP je již uzavřená, RO bere na vědomí  

- Směrnice pro aktivaci hygienicko-protiepidemických opatřen í ve volbách do senátu  

- nabídka vitrín, laviček atd od Agentury BONAIR s.r.o. 

Protokol o kontrole plateb pojistného od Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR 

Exekutorský Úřad Přerov –exekuce v Červené Lhotě u Řimic 

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje – kalamitní výskyt komárů v obydlené 
zástavbě obcí v CHKO Litovelské Pomoraví- 

- AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR, oddělení  SPRÁVA CHKO LITOVELSKÉ 
POMORTAVÍ – Oznámení o zahájení správního řízení,rozhodnutí o povolení výjimky postřik 
v lesích, rozhodnutí - chemická ochrana dřevin 

- MěÚ Litovel, odbor výstavby: 

- Rozhodnutí V  – trvalé odnětí zeměděl. půdy 

- Rozhodnutí k vypouštění odpadních vod do vod podzemních 

- Oznámen í zahájení řízení + Ústní jednání – , Bílá Lhota – Dřevník u RD.   

-MěÚ Litovel, odbor životního prostředí – Výzva k účasti na závěrečné prohlídce -. Most na 

Nových Mlýnech.. 

 

16. Závěr 

Starosta ukončil schůzi rady obce v 17:10 hodin.  

 

 

 

                                     

      Jan  Balcárek-starosta obce                                          Alena Sedlářová-místostarostka 

 

 


