USNESENÍ:
z 10. zasedání zastupitelstva obce Bílá Lhota konaného
dne 21.3.2016 v 17:00 hod v zasedací síni OÚ Bílá Lhota
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje do návrhové komise: Huličný S., Semian M., Kučmín P.
Ověřovateli zápisu: Žitný J., Gottvald J.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje následující program 10. zasedání ZO: 
1.   Zahájení a volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu. 
2.   Schválení programu schůze ZO. 
3.   Seznámení s plněním usnesení z 9. ZO.
4.   Závěrečný účet obce Bílá Lhota za rok 2015.
5.   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bílá Lhota 
     za rok 2015.
6.   Schválení účetní závěrky obce Bílá Lhota za rok 2015.
7.   Rozpočet obce Bílá Lhota na rok 2016.
8.   Rozpočtový výhled na rok 2018.
9.   Návrh kupní smlouvy mezi obcí Bílá Lhota ( jako prodávající ) a panem 
     Janem Ihnátem, Bílá Lhota( jako kupující )  - prodej pozemku parc.č. 240/6  
     v k.ú. Bílá Lhota.
10.  Návrh kupní smlouvy mezi obcí Bílá Lhota ( jako prodávající) a  
     manželé Jitka Sedláčková a Pavel Sedláček, Hradečná č.p. 9 
     ( jako kupující ) – prodej pozemku parc.č. 51/15 v k.ú. Hradečná u Bílé 
     Lhoty. 
11.  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti   
     inženýrské sítě mezi obcí Měrotín, Měrotín č.p. 19 a  obcí Bílá Lhota, 
     Bílá Lhota č.p.1 – ,, Zásobování obce Měrotín pitnou vodou“ 
     na pozemku parc.č. 197/6 – lesní pozemek ve výši podílu 4/20.  
12.  Schválení poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního   
     prostředí ČR na akci ,, Ošetření stromů a výsadba v obci Bílá Lhota a
     jejích částech.  
13.  Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. 79-SZ-001 mezi Nadací 
     Partnerství, Údolní 33, Brno a obcí Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p.1 – 
     nadační příspěvek ve výši 14.670 Kč na realizaci projektu Bělolhotský 
     baobab – otevření pro veřejnost.

14.  Smlouva o zajištění sběru, svozu a využití biologicky rozložitelného 
     komunálního odpadu mezi obcí Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p.1 a firmou 
      Svozová s.r.o., Střelice 43,  
15.   Různé
16.   Diskuse
17.   Závěr
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,,Závěrečný účet obce Bílá Lhota 
za rok 2015“.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,,Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bílá Lhota za rok 2015“. 

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,, Účetní závěrku obce Bílá Lhota za rok 2015“. 

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,, Schodkový rozpočet na rok 2016“.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,,Rozpočtový výhled na rok 2018“.

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,, Kupní smlouvu mezi obcí Bílá  
Lhota ( jako prodávající ) a panem Janem Ihnátem, Bílá Lhota ( jako 
kupující ) - prodej pozemku parc.č. 240/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 40 m2v k.ú. Bílá Lhota a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 






Usnesení č. 9

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,, Kupní smlouvu mezi obcí Bílá  
Lhota ( jako prodávající) a manželé Jitka Sedláčková a Pavel Sedláček,   Hradečná č.p. 9 ( jako kupující ) – prodej pozemku parc.č. 51/15 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 118 m2 v k.ú. Hradečná u Bílé Lhoty 
a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.  

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,,Smlouvu o smlouvě budoucí o  
zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě mezi obcí Měrotín,   
Měrotín č.p. 19 a obcí Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p.1 – ,, Zásobování obce  
Měrotín pitnou vodou“ na pozemku parc.č. 197/6 – lesní pozemek ve výši 
podílu 4/20 a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,,Poskytnutí finančních  
prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci ,, Ošetření 
stromů a výsadba v obci Bílá Lhota a jejích částech.

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,,Smlouvu o poskytnutí  
nadačního příspěvku č. 79-SZ-001 mezi Nadací Partnerství, Údolní 33, 
Brno a obcí Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p.1 – nadační příspěvek ve výši 
14.670 Kč na realizaci projektu Bělolhotský baobab – otevření pro   
veřejnost a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.





Usnesení č. 13

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,,Smlouvu o zajištění sběru,   
svozu a využití biologicky rozložitelného komunálního odpadu“ mezi 
obcí Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p.1 a firmou Svozová s.r.o., Střelice 43 
a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.

ZO bere na vědomí :

- Plnění usnesení z 9. zasedání ZO.
                                   


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



   ………………………………….       ………………………………….            ………………………………
     Huličný Stanislav             Semian Martin			 Kučmín Petr

