
   

  Zápis 

z 26. zasedání Rady obce Bílá Lhota, 

konaného dne 23.9.2020 od 15,00 hodin na obecním úřadě 
v Bílé Lhotě. 

 

1. Zahájení zasedání rady 

Zasedání Rady obce Bílá Lhota (dále jen RO) bylo zahájeno v 15,00 hodin starostou obce  

panem Janem Balcárkem. 

Starosta konstatoval, že dle prezenční listiny jsou přítomni čtyři členové RO. Pan Petr Kučmín 
se dostaví později. RO je usnášeníschopná. Zapisovatelem schůze RO je místostarostka obce 

paní Alena Sedlářová.   

2. Schválení programu schůze RO: 

Starosta obce přednesl program schůze RO. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na 
doplnění. Program doplněn nebyl. 

Výsledek hlasování: Pro:  Jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stanislav Huličný, Jaroslav Žitný 

Proti:    0     Zdrželi se:   0   

Návrh usnesení: 

RO obce Bílá Lhota schvaluje následující program 26. schůze RO: 

1. Zahájení a určení zapisovatele 

2. Schválení programu schůze RO 

3. Kontrola usnesení z minulé schůze RO 

4. Odkup části pozemku parc.č. 97/10 a 97/27  v kat. území Měník 

5. Vizualizace Hradečná 

6. Žádost TJ. Sporty Litovel povolení pořádání závodu BOBR CUP 

7. Informace k podání žádosti o dotace na cyklostezku, dětská hřiště a opravu místních 
komunikací 

8. Nákup generátorů ozonu 

9. Různé 

10. Závěr 



Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

3. Kontrola usnesení z minulé schůze RO 

Starosta obce seznámil RO s plněním usnesení z minulé schůze RO. Usnesení jsou plněna 

průběžně.  Vzato na vědomí 

 

4. Odkup části pozemku parc.č.97/10 a 97/27 v kat. území  Měník 

Starosta obce seznámil RO o odkupu části pozemků parc.č. 97/10 a 97/27  v kat. území 
Měník. Jedná se o rozšíření obecní komunikace.  

Diskuze nebyla – starosta vysvětlil 

Výsledek hlasování: Pro:  Jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stanislav Huličný, Jaroslav Žitný  

Proti:    0     Zdrželi se:     0    

Návrh usnesení: 

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

Usnesení č.2 bylo schváleno.  

 

V 15,30 se dostavil pan Petr Kučmín 

5. Vizualizace Hradečná  

Starosta obce seznámil RO s  vizualizací – návrhem na stavbu rekreačních domků v Hradečné.  

Diskuze: pan Huličný – informovat se v Hradečné, jestli o tom ví, v RO ani v ZO není zástupce 
z Hradečné, Sedlářová se informovala telefonicky občana z Hradečné, Balcárek se informoval 
u občanky z Hradečné, ale nikdo nic neví. Balcárek – výstavba na uvedeném pozemku je 
v souladu s Územním plánem obce Bílá Lhota toto sdělit žadateli. 

Výsledek hlasování: Pro: Jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stanislav Huličný,  Petr Kučmín, 

Jaroslav Žitný 

Proti:    0     Zdrželi se:     0    



Návrh usnesení: 

RO ukládá starostovi obce sdělit k návrhu, že výstavba je v souladu s Územním plánem 
obce Bílá Lhota 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

6. Žádost TJ. Sporty Litovel povolení pořádání závodu BOBR CUP 

Starosta obce seznámil RO se žádostí Tělovýchovné jednoty Vodní sporty Litovel k pořádání 
závodu BOBR CUP 3.10.2020 v okolí obce Řimice. 

 Diskuze:  nebyla - starosta vysvětlil  

Výsledek hlasování: Pro: Jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stanislav Huličný, Petr Kučmín, 

Jaroslav Žitný 

Proti:    0     Zdrželi se:     0    

Návrh usnesení: 

RO schvaluje pořádání závodu BOBR CUP 3.10.2020, který pořádá Tělovýchovná jednota 
Vodní sporty Litovel v okolí obce Řimice 

Usnesení č. 4  bylo schváleno. 

 

7. Informace k podání žádosti o dotace na cyklostezku, dětská hřiště a opravu 
místních komunikací 

Starosta obce seznámil RO s informací o projednání se zástupcem Skupiny RPA 

 ohledně zpracování žádostí o dotace na 

cyklostezku Bílá Lhota – Měník, na dětská hřiště a na opravu místních komunikací. 

 Diskuze:  nebyla - starosta vysvětlil  

Výsledek hlasování: Pro: Jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stanislav Huličný, Petr Kučmín, 
Jaroslav Žitný 

Proti:    0     Zdrželi se:     0    

Návrh usnesení: 



RO schvaluje podání žádostí na cyklostezku Bílá Lhota – Měník, na dětská hřiště a na 
opravu místních komunikací od Skupiny RPA I

 Smlouvy budou předány na nejbližší ZO. 

Usnesení č. 5  bylo schváleno. 

 

8. Nákup generátorů ozonu 

Starosta obce seznámil RO s potřebou nakoupit generátory ozonu potřebné k dezinfekci 

prostor čekáren a ordinací lékařů, kanceláří obecního úřadu popřípadě prostor MŠ. 

Diskuze:  nebyla - starosta vysvětlil  

Výsledek hlasování: Pro: Jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stanislav Huličný, Petr Kučmín, 

Jaroslav Žitný 

Proti:    0     Zdrželi se:     0    

Návrh usnesení: 

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

Usnesení č. 6  bylo schváleno. 

 

8. Různé 

Kontrola usnesení z 25. Schůze 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 – J – 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  

 

 

16. Závěr 

Starosta ukončil schůzi rady obce v 16,30 hodin.  

 

 

 

                                …     

      Jan  Balcárek-starosta obce                                          Alena Sedlářová-místostarostka 


