
USNESENÍ: 
z 4. zasedání zastupitelstva obce Bílá Lhota konaného 

dne 8.6.2015 v 18:00 hod v zasedací síni OÚ Bílá Lhota 

 
Usnesení č. 1 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje do návrhové komise:  
Jaroslava Patáka, Jiřího Gottvalda a Mgr. Jitku Dvořákovou 
Ověřovateli zápisu: Petr Kučmín a Petr Veselý 
 
Usnesení č. 2 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje následující program 4. zasedání ZO: 
1. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného  
    břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu  
    č.IP-12-8017135-2 Bílá Lhota, RD, Semian - přípojka NNk          
2. Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Bílá Lhota 
    na uskutečnění projektu Koncert v Arboretu 
3. Žádost ředitele ZŠ Bílá Lhota o povolení výjimky na školní rok 2015-2016 
4. Dodatek č. 14 k pojistné smlouvě č. 7720112296 mezi obcí Bílá Lhota a 

Kooperativa pojišťovna a.s. 
5. Smlouvu o dílo na svoz biologicky rozložitelného odpadu 
6. Kupní smlouvu mezi obcí Bílá Lhota a p. Ludmilou Vlčkovou Oskava 58 
    na odprodej pozemku p. č. 51/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 254 
    m2 a p. č. 51/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 10 m2 oba k. ú.  
    Hradečná u Bílé Lhoty 
7. Kupní smlouvu mezi obcí Bílá Lhota a p. Radimem Pávkem na  
    odprodej části pozemku p. č. 240/1 ostatní plocha, ostatní komunikace 
    v k.ú. Bílá Lhota  
8. Kupní smlouvu mezi obcí Bílá Lhota a p. Janou Moťkovou a  
    p. Josefem Moťkou na odprodej části pozemku p. č. 240/1 ostatní plocha, 
    ostatní komunikace v k. ú. Bílá Lhota 
9. Smlouvu o právu provést stavbu mezi obcí Bílá Lhota a Olomouckým  
    krajem zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou  
    organizací – právo hospodaření se svěřeným majetkem Olomouckého  
    kraje 
10. Žádost ředitelky MŠ o udělení výjimky z maximálního počtu dětí ve  
      třídě MŠ Bílá Lhota pro školní rok 2015/2016 a Prázdninový provoz v MŠ 
      Bílá Lhota o hlavních prázdninách r. 2015 
11. Schválení účetní uzávěrky obce Bílá Lhota za rok 2014 
12. Rozšíření pověření RO schvalovat rozpočtové změny do 100 000 Kč 
      v rámci schváleného rozpočtu obce Bílá Lhota 



13. Schválení přijetí dotace z Fondu na podporu výstavby a obnovy 
      vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 
14. Organizace provozu v mateřské škole Bílá Lhota ve školním roce  
      2015/2016 a stanovení provozu školní jídelny 
15. Dodatek č.1ke smlouvě o dílo Kanalizace a ČOV Bílá Lhota 
16. Různé 
17. Diskuse 
18. Závěr  
 
Usnesení č. 3 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu 
č.IP-12-8017135-2 Bílá Lhota, RD, Semian - přípojka NNk mezi obcí Bílá Lhota 
a EMONTAS, s.r.o., se sídlem Jiráskova 1273/7A, 779 00 Olomouc 
 
Usnesení č. 4 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi 
Olomouckým krajem a obcí Bílá Lhota na uskutečnění projektu Koncert v Arboretu 
 
Usnesení č. 5 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje povolení výjimky z počtu dětí - žáků ZŠ 
Bílá Lhota na školní rok 2015/2016  
 
Usnesení č. 6 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje dodatek č. 14 k pojistné smlouvě č. 
7720112296 mezi obcí Bílá Lhota a Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance 
Group, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00 
 
Usnesení č. 7  
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje smlouvu o dílo na svoz biologicky 
rozložitelného odpadu mezi obcí Bílá Lhota a ZKJD-TECH s.r.o., Sobáčov 49, 
783 21 Chudobín 
 
Usnesení č. 8 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Bílá Lhota a 
paní Ludmilou Vlčkovou, Oskava 58, PSČ 788 01, na odprodej pozemku parc.č. 
51/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 254 m2 a parc.č. 51/10 ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře 10 m2 oba k.ú. Hradečná u Bílé Lhoty za cenu 40,- 
Kč/m2 a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. Záměr obce na odprodej 
pozemku byl vyvěšen od 29. 4. 2015 do 8. 6. 2015. 



Usnesení č. 9 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Bílá Lhota a 
panem Radimem Pávkem, Bílá Lhota č.p. 13, 783 21 Chudobín na odprodej 
nově odděleného pozemku dle GP č. 206-11/2015 parc.č. 240/5 ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 15 m2 v k.ú. Bílá Lhota za cenu 40,- Kč/m2 a 
pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. Záměr obce vyvěšen od 20.2.2015 
do 8.6.2015. 
 
Usnesení č. 10 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Bílá Lhota 
a paní Janou Moťkovou a panem Josefem Moťkou, oba bytem Bílá Lhota 7, 
783 21 Chudobín, na odprodej nově oddělenou část pozemku parc.č. 240/4 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 43 m2 v k. ú. Bílá Lhota dle 
geometrického plánu 206-11/2015 za cenu 40,- Kč/m2 a pověřuje starostu obce 
k podpisu smlouvy. Záměr obce vyvěšen od 20.2.2015 do 8.6.2015. 
 
Usnesení č. 11 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje smlouvu o právu provést stavbu 
„Silnice II/373 Chudobín – směr Slavětín“ na dotčených pozemcích parc.č. 
328/3 a parc.č. 342 v k.ú. Nová Ves u Litovle mezi obcí Bílá Lhota a Olomouckým 
krajem zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 772 11 
Olomouc 
 
Usnesení č. 12 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje udělení výjimky z maximálního počtu 
dětí ve třídě MŠ Bílá Lhota pro školní rok 2015/2016 na 25 dětí ve třídě 
 
Usnesení č. 13 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje účetní závěrku obce Bílá Lhota za rok 
2014 
 
Usnesení č. 14 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje rozšíření pověření RO schvalovat 
rozpočtové změny do 100 000 Kč v rámci schváleného rozpočtu obce Bílá Lhota 
 
Usnesení č. 15 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje přijetí dotace z Fondu na podporu 
výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého 
kraje na akci „Kanalizace a ČOV Bílá Lhota“ v celkové výši 1  000 tis. Kč a 
pověřuje starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace 



Usnesení č. 16 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje organizaci provozu v mateřské škole 
Bílá Lhota a provozu školní jídelny ve školním roce 2015/2016 s tím, že 
prázdninový provoz o hlavních prázdninách bude schválen až dle zájmu rodičů 
dětí cca v červnu příštího roku. 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje prázdninový provoz v Mateřské škole 
Bílá Lhota o hlavních prázdninách v roce 2015 v trvání od 1.7. do 10.7. a od 
17.8. do 31.8. tedy první 2 týdny v červenci a poslední 2 týdny v srpnu 
 
Usnesení č. 17 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
Kanalizace a ČOV Bílá Lhota 
 
 
ZO bere na vědomí : 
Plnění usnesení z 3. ZO. 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………                                    ……………………………………….. 
  Jan Balcárek - starosta             Sedlářová Alena - místostarostka 

 
 
 
 
 
 
 
………………………………….    ………………………………….             ………………………………… 
     Jaroslav Paták     Jiří Gottvald           Mgr. Jitka Dvořáková 


