
USNESENÍ: 
 ze 12. zasedání zastupitelstva obce Bílá Lhota konaného    

dne 17.12.2012 v 17.00 hod v zasedací síni OÚ Bílá Lhota 

 

 
Usnesení č. 1 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje do návrhové komise: Mgr. Petr Člupný, Ing. Lumír 
Sedlář a Petr Kučmín. 
Ověřovateli zápisu: Ing. Petr Vařeka a Vladimíra Bálková 
 
Usnesení č. 2 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje  program 12. zasedání ZO: 

1. Zahájení a volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu    
2. Plán inventur a složení inventarizační komise pro inventarizaci majetku 

k 31.12.2012 
3. Rozpočtové provizorium pro hospodaření obce Bílá Lhota na rok 2013   

   4.   Rozpočtový výhled na rok 2015 
   5.   Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Bílá Lhota za rok 2012  
   6.   Dodatek č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby č. 1012004 – 09  
         a č. 1012005 – 9  uzavřené dne 28.4.2009 včetně dodatku č. 1 mezi  
         Veolia Transport Morava a.s.  a obcí Bílá Lhota 
   7.   Smlouva o výpůjčce odpadových nádob uzavřená mezi EKO-KOM, a.s.,  
         Na Pankráci 1685/17, Praha 4 a obcí Bílá Lhota  
   8.   Dodatek č. 1  ke Směrnici č. 4/2010  upravující oběh účetních dokladů  
   9.   Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 1/2010 – Harmonogram účetní uzávěrky 
 10.   Hospodaření ZŠ, příspěvkové organizace za rok 2011   
 11.   Různé 
          -    Seznámení s výší poplatků na rok 2013 – MAS Moravská cesta  
                a Mikroregion Litovelsko 

-  Převedení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a poplatku ze psů 
od nedohledatelných a nemajetných občanů   

- Dodatek č. 11 ke Smlouvě o provozování skupinového vodovodu Bílá 
Lhota, jeho údržbě a opravách a případném rozvoji uzavřený mezi 
Obcí Bílá Lhota a Šumperskou provozní vodohospodářskou 
společností a.s.  

-  Smlouva o zavedení a provádění systému řízení bezpečnosti dětské 
hřiště   

- Úprava rozpočtu č. 8      



- Žádost ZŠ Bílá Lhota o schválení čerpání finančních prostředků určených 
na provoz školy v r. 2012 na pokrytí potřeb na platy a odvody 
zaměstnanců školy   

         
  12.   Diskuze 
  13.   Závěr       
 
Usnesení č. 3   
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje Plán inventur obce Bílá Lhota na rok 2012 a 
složení inventarizační komise pro inventarizaci majetku k 31.12.2012. 
 

 
Usnesení č. 4 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje rozpočtové provizorium pro hospodaření obce Bílá 
Lhota na rok 2013 ve výši 1/12 výdajů rozpočtu roku 2012 do doby schválení rozpočtu na 
rok 2013. 
 
Usnesení č. 5 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje rozpočtový výhled na rok 2015. 
 
 Usnesení č. 6 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Bílá 
Lhota za rok 2012. 
 
Usnesení č. 7 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje Dodatek č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby č. 
1012004 – 09 a č. 1012005 – 9  uzavřené dne 28.4.2009 včetně dodatku č. 1 mezi  Veolia 
Transport Morava a.s.  a obcí Bílá Lhota .  
 
Usnesení č. 8 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi EKO-KOM, 
a.s. Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 a Obcí Bílá Lhota, Bílá Lhota 1, 783 21 Chudobín – 
výpůjčka 3 ks kontejnerů 1100 l na papír. 
  
Usnesení č. 9 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje Dodatek č. 1  ke Směrnici č. 4/2010  upravující oběh 
účetních dokladů.  
 
 
Usnesení č. 10 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 1/2010 – Harmonogram 
účetní uzávěrky 
      
Usnesení č 11 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje hospodaření ZŠ Bílá Lhota, příspěvkové organizace 
za rok 2011 s nulou. 



 
Usnesení č. 12 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje převedení dluhů od občanů za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
poplatku ze psů, kterým není možné doručit upomínky ani výměry za platby (není znám 
jejich pobyt) a nemajetným občanům na podrozvahové účty.  
 
 
 
 
Usnesení č. 13 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje Dodatek č. 11 ke Smlouvě o provozování 
skupinového vodovodu Bílá Lhota, jeho údržbě a opravách a případném rozvoji, včetně 
Nákladů na provozování skupinového vodovodu a s Vyúčtováním spotřeby elektrické 
energie uzavřený mezi Obcí Bílá Lhota a Šumperskou provozní vodohospodářskou 
společností a.s. se sídlem Šumperk, čp. 2769, Jílová 6, 787 01 Šumperk.   
 
 
Usnesení č. 14 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje Smlouvu 12-99-G087-0 o zavedení a provádění 
systému řízení bezpečnosti dětského hřiště (o kontrole a údržbě stavu hřiště dle normy 
ČSN 1176-7) uzavření Obcí Bílá Lhota a Tomovy parky s.r.o.  se sídlem Karlovice, 
Radvánovice 11, 511 01 Turnov. 
 
Usnesení č. 15 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje úpravu rozpočtu č. 8.   
 
Usnesení č. 16 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje čerpání finančních prostředků určených na provoz 
školy na pokrytí potřeb na platy a odvody zaměstnanců školy v prosinci 2012.   
 
 
  
ZO bere na vědomí výši poplatků MAS Moravská cesta – zůstává 15,- Kč a Mikroregion Litovelsko 
25,- Kč. Bude schváleno v rozpočtu na rok 2013.   

 
 
 
 

…………………………………………….                                            ……………………………………….. 
   Alena Sedlářová – starostka    Jan Balcárek – místostarosta 

 
 
 
 
………………………………….     …………………………………….               ………………………………… 
      Mgr. Petr Člupný         Ing. Lumír Sedlář           Petr Kučmín 


