USNESENÍ
z 28. zasedání RO Bílá Lhota, konaného dne 23.11.2020

OR schvaluje:
Usnesení č. 1
Program 28. schůze RO

Usnesení č. 2
Rozpočtové opatření č. 6

Usnesení č.3
smlouvu na prodloužení nájmu od 1.12.2020
stejných již dříve uzavřených podmínek.

za

Usnesení č.4
vyplacení částky 10.000,- bez DPH panu Lerchovi STUDIO 2000 s.r.o. za autorský dozor na
opravě ZŠ.

Usnesení č.5
poskytnutí příspěvku ve výši 12.000,- Kč na rok 2021 Společnosti pro ranou péči , pobočka
Olomouc, U Botanické zahrady 828/4, 779 00 Olomouc na poskytnutí služby pro 1 rodinu
z naší obce.

Usnesení č.6
ukládá starostovi obce vyvěsit záměr obce na prodej pozemků parc.č. 94 a 95/1 v kat.
území Červená Lhota u Řimic.

Usnesení č.7
proplacení faktury ve výši 63.766,20 Kč s DPH firmě ProkaStav s.r.o. za zpracování studie
na akci „Obecní úřad Bílá Lhota“.

Usnesení č.8
příspěvek ve výši 3.000,- Kč na sezonu na provoz a propagaci cyklotrasy Moravské stezce,
z.s., Nám. Svobody 8/14, 779 00 Olomouc – Holice.

Usnesení č.9
přepracování a podání žádosti do programu MZE 129 390 firmou AXIOM engineering s..r.o.
Pernerov a 168, 53002 Pardubice o přepracování a podání žádosti do programu MZE
129 390, jedná se o revitalizaci nádrže v Hrabí za částku 4.900,- Kč.

Usnesení č.10
vyplacení odměny ředitelce MŠ
k zápisu

dle návrhu, který je přílohou

Usnesení č.11
ukládá starostovi obce vyřídit všechny náležitosti ke koupi části pozemku parc.č. 14/5
v kat. území Bílá Lhota (díl B) za 30,- Kč za m2 a kupní smlouvu předat na nejbližší ZO.

Usnesení č.12
zamítá odprodej části lesa v kat. území Nová Ves, kterou vlastní obec Bílá Lhota.

Usnesení č.13
od Rozhlasy Bártek s.r.o kompletní kontrolu BMIS 15.000,- Kč.

Usnesení č.14
Dodatek č. 1 uzavřený mezi Obcí Bílá Lhota a ZD Haňovice změna čl. 4 – poplatek za
možnost využití nádob na separovaný sběr a odvoz komunálního odpadu ve výši 2.000,- Kč
bez DPH.

Usnesení č.15
schvaluje přiznání mimořádné odměny za II. pololetí 2020 řediteli ZŠ
dle návrhu.

OR bere na vědomí:
Nabídka publikace Final, s.r.o. Praha Účetnictví organizací veřejné správy
Komora pověřenců pro ochranu osobních údajů – nabídka školení
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – Rozhodnutí o
přiznání finančního příspěvku na Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za
rok 2019- celková výše přiznaného finančního příspěvku pro obec Bílá Lhota je 326.1181 ,Kč.

Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření obce Bílá Lhota za rok 2020 a Záznam o
projednání zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Bílá Lhota za rok 2020.
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor školství a mládeže – Informace o úpravě rozpočtu
přímých neinvestičních výdajů k 9.10.2020 pro školy a školská zařízení Olomouckého kraje
zřizovaná obcemi.
ČNB Praha – sdělení k novému ceníku od 1.1.2021.
Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Olomouc – vyjádření DI
k žádosti na snížení rychlosti či úseku častých dopravních nehod na silici 2 tř. č. 635, v úseku
od obce Měník směrem k obci Palonín, na kterou je napojena sil. Šč. 3 tř. č. 37317 od obce
Červená Lhota a sil 3 tř. č. 4441 od obce Řimice.
Ministerstvo vnitra ČR – sdělení k úředním hodinám v době mimořádných opatření.
AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR, Správa CHKO Litovelské Pomoraví:
-

Oznámení o zahájení správního řízení, seznam podkladů pro rozhodování – údržba
silnic
Rozhodnutí – výjimka pro Správu silnic Ol. kraje za účelem zimní údržby silnic

Městský úřad Litovel, odbor výstavby :
-

Sdělení k dělení pozemků parc.č. 223/1 v kat. území Měník
Sdělení pro dělení a scelování pozemků parc.č. 324/18, 324/82, 324/16, 324/17 v kat.
území Pateřín
Územní souhlas s umístěním stavby – vodovodní přípojka pro D Hradečná č.p. 27
Sdělení pro dělení a scelování pozemků parc.č. 272/7, 257/7 v kat. území Hradečná u
Bílé Lhoty.

Jan Balcárek-starosta obce

Alena Sedlářová-místostarostka

