USNESENÍ
z 26 . zasedání RO Bílá Lhota, konaného dne 23.9.2020
OR schvaluje:
Usnesení č. 1
Program 26. schůze RO

Usnesení č. 2
ukládá starostovi obce domluvit s majiteli pozemků parc.č. 97/10 a 97/27 v kat. území
Měník cenu pozemku, nechat zpracovat geometrický plán a předat vše na nejbližší ZO.

Usnesení č.3
ukládá starostovi obce sdělit k návrhu, že výstavba je v souladu s Územním plánem obce
Bílá Lhota

Usnesení č.4
pořádání závodu BOBR CUP 3.10.2020, který pořádá Tělovýchovná jednota Vodní sporty
Litovel v okolí obce Řimice

Usnesení č.5
podání žádostí na cyklostezku Bílá Lhota – Měník, na dětská hřiště a na opravu místních
komunikací od Skupiny RPA
Smlouvy budou předány na nejbližší ZO.

Usnesení č.6
schvaluje zakoupení tří kusů generátorů ozonu na dezinfekci prostor obecního úřadu,
lékařů a MŠ v částce 21.200,-Kč

RO bere na vědomí:
- Kontrolu usnesení z 25. zasedání RO
Náměstek hejtmana

pořádání výstavy „Má vlast cestami proměn 2021/2022.

– nabídka právní ochrany pro obce a ZO .
Odpadové vysvědčení –rozpis třídění odpadu.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ
- Rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazu povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování
geograficky nepůvodních druhů rostlin, resp. Dřevin
- oznámen o zahájení správního řízení, poučení, Vyrozumění účastníků řízení o možnosti se vyjádřit
k podkladům rozhodnutí – povolení výjimky soutěže jízdních kol mimo silnice a místní komunikace
- Rozhodnutí ze zákazu provádět chemický posyp cest
- Rozhodnutí – výjimky vjíždět a setrvávat motorovými vozidly mimoi silnice a místní komunikace při
soutěži jízdních kol.
Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí – Oznámení o zahájení vodoprávního řízení bez
ústního jednání a místního šetření –
– sklad krmiv.
Městský úřad Litovel, odbor výstavby:
-

-

Územní souhlas – „Vodovodní přípojka pro rodinný dům Řimice č
Kolaudační souhlas s užíváním stavby – Napojení pozemku parc.č. 183/107 v k. ú. Červená
Lhota u Řimic na síť NN, smyčka kNN,IV-12-8018268
Pozvánka na projednání 5. Úplné aktualizace územně analytických podkladů ORP Litovel
Územní souhlas – „Plynovodní přípojka a vnitřní rozvody plynu vedené mimo budovu k RD
Řimice
Společný souhlas ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO
ZÁMĚRU – „Novostavba rodinného domu, přípojka vody, přípojka dešťové a splaškové
kanalizace, retenční nádrž, vnitřní rozvody plynu a NN vedené mimo budovu, uliční oplocení
na pozemku parc.č. 238, parc.č. 212/8 v katastrálním území Červená Lhota u Řimic.

…
Jan Balcárek-starosta obce

Alena Sedlářová-místostarostka

