
 Zápis 

z 1. zasedání Rady obce Bílá Lhota, 

konaného dne 26.11.2018 od 16,00 hodin na obecním úřadě 
v Bílé Lhotě. 

 

1. Zahájení zasedání rady 

Zasedání Rady obce Bílá Lhota (dále jen RO) bylo zahájeno v 16,00 hodin starostou obce  

panem Janem Balcárkem. 

Starosta konstatoval, že dle prezenční listiny jsou přítomni čtyři členové RO.  RO je 

usnášeníschopná. Zapisovatelem schůze RO je radní obce pan Žitný Jaroslav.   

2. Schválení programu schůze RO: 

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

Návrh usnesení: 

RO obce Bílá Lhota schvaluje následující program 1. schůze RO: 

1. Zahájení a určení zapisovatele 

2. Schválení programu schůze RO 

3. Kontrola usnesení z minulé schůze RO 

4. Oprava místních komunikací 
5. Pořízení terminálu na přijímání platebních karet 

6. Zpracování energetického posudku pro program SFŽP-výzva č. 100 na zateplení 
objektů B a C ZŠ Bílá Lhota 

7. Moravská stezka – stezka plná zážitků smlouva o spolupráci 
8. Pošta partner – Česká pošta  

9. Pronájem obecního bytu v domě č.p. 12 

10. Charita Šternberk, středisko Litovel odstoupení od smlouvy 

11. Rozpočtové opatření č. 8/2018 

12. Výběrové řízení na vybavení MŠ 

13. Různé 

14. Závěr 

Výsledek hlasování: Pro:  4    Proti:    0     Zdrželi se:     0 



 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

3. Kontrola usnesení z minulé schůze RO 

Starosta obce seznámil RO s plněním usnesení z minulé 49. schůze RO. Usnesení jsou plněna 

průběžně.  Vzato na vědomí.   

 

4. Oprava místních komunikací JHF Heřmanovice 

Starosta obce seznámil RO s opravami mísních komunikací po budování kanalizace nad 
rámec  uzavřené smlouvy za částku 138 894,-Kč bez DPH. Po diskuzi dal starosta hlasovat.  

Výsledek hlasování: Pro:   4      Proti:    0     Zdrželi se:     0    

Návrh usnesení: 

RO schvaluje provedení oprav místních komunikací po budování splaškové kanalizace nad 
rámec smlouvy v částce 138 894,- Kč bez DPH. 

Usnesení č.2 bylo schváleno.  

 

5. Pořízení terminálu na přijímání platebních karet 

Starosta obce seznámil RO s nabídkou KB na pořízení platebního terminálu pro přijímání 
platby kartou na vybírání poplatků od občanů. Po diskuzi dal starosta  hlasovat.   

Výsledek hlasování: Pro:  4    Proti:    0     Zdrželi se:     0    

Návrh usnesení: 

RO schvaluje pořízení platebního terminálu pro přijímání platby kartou na vybírání 
poplatků od občanů.    

Usnesení č.3 bylo schváleno.  

 

6.   Zpracování energetického posudku pro program SFŽP-výzva č. 100 na 
zateplení objektů B a C ZŠ Bílá Lhota 



Starosta obce seznámil RO s nabídkou na Zpracování energetického posudku pro program 
SFŽP-výzva č. 100 na zateplení objektů B a C ZŠ Bílá Lhota  za cenu 50 tis. Kč. Po diskuzi dal 

starosta  hlasovat.   

Výsledek hlasování: Pro:  4    Proti:    0     Zdrželi se:     0    

Návrh usnesení: 

RO schvaluje zpracování energetického posudku pro program SFŽP-výzva č. 100 na 
zateplení objektů B a C ZŠ Bílá Lhota za cenu 50 tis. Kč 

Usnesení č. 4 bylo schváleno.  

 

7.  Moravská stezka – stezka plná zážitků - smlouva o spolupráci 

Starosta obce seznámil RO s nabídkou Moravské stezky o uzavření smlouvy o partnerství a 
dlouhodobé spolupráci mezi oběma partnery v péči o infrastrukturu, informační systém a 
propagaci Moravské stezky a dalších aktivit spojených s cykloturistikou v kraji. Po diskuzi 

nechal starosta hlasovat. 

Výsledek hlasování: Pro:  4    Proti:    0     Zdrželi se:     0    

Návrh usnesení: 

RO schvaluje uzavření smlouvy o partnerství a dlouhodobé spolupráci mezi oběma 
partnery v péči o infrastrukturu, informační systém a propagaci Moravské stezky a dalších 
aktivit spojených s cykloturistikou v kraji a pověřuje starostu k podpisu smlouvy 

Usnesení č. 5 bylo schváleno.  

 

8. Pošta partner – Česká pošta  

Starosta obce seznámil RO s podmínkami provozování Pošty partner obcí Bílá Lhota 
poskytnutými zástupcem České pošty a jeho osobním jednání se starostou, místostarostkou 
a radním. Po diskusi dal starosta hlasovat. 

Výsledek hlasování: Pro:  4    Proti:    0     Zdrželi se:     0    

Návrh usnesení: 

RO schvaluje provozování Pošty partner obcí Bílá Lhota a pověřuje starostu obce předat 
smlouvu na schválení nejbližšímu ZO 



Usnesení č.6 bylo schváleno.  

 

9.       Pronájem obecního bytu v domě č.p. 12 

Starosta obce seznámil RO se žádostí o pronájem 
obecního bytu v č.p. 12 v obci Bílá Lhota. Po diskuzi dal starosta hlasovat.   

Výsledek hlasování: Pro:  4    Proti:    0     Zdrželi se:     0    

Návrh usnesení: 

RO schvaluje pronájem obecního bytu v domě č.p. 12 v obci Bílá Lhota a 
pověřuje starostu k podpisu smlouvy 

Usnesení č.7 bylo schváleno.  

 

10. Charita Šternberk, středisko Litovel odstoupení od smlouvy 

Starosta obce seznámil RO s písemnou výpovědí smlouvy od Charity Šternberk střediska 
Litovel z důvodu neposkytování žádných služeb obyvatelům DPS v Řimicích. Po diskuzi dal 

starosta hlasovat.   

Výsledek hlasování: Pro:    4    Proti:    0     Zdrželi se:     0    

 

Návrh usnesení: 

RO schvaluje přijetí výpovědi smlouvy od Charity Šternberk střediska Litovel 

Usnesení č.8 bylo schváleno.  

 

11. Rozpočtové opatření č. 8/2018 

Starosta obce seznámil RO s rozpočtovým opatřením č. 8/2018 Po diskuzi dal starosta 

hlasovat.   

Výsledek hlasování: Pro:    4    Proti:    0     Zdrželi se:     0    

 

 



Návrh usnesení: 

RO schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2018 

Usnesení č. 9 bylo schváleno.  

 

12. Výběrové řízení na vybavení MŠ 

Starosta obce seznámil RO s cenovými nabídkami na vybavení přístavby MŠ Bílá Lhota. Byla 
hodnocena nejnižší cenová nabídka. Tuto nabídku podala firma Battante CZ s.r.o. 
Legionářská 1319/10, Nová Ulice, Olomouc 779 00. Zápis průběhu hodnocení nabídek 
v příloze zápisu.  

Výsledek hlasování:   Pro:  4     Proti:    0       Zdrželi se:     0    

Návrh usnesení: 

RO schvaluje výběr firmy Battante CZ s.r.o., Legionářská 1319/10, Nová Ulice, Olomouc 779 
00 na dodání vybavení do přístavby MŠ Bílá Lhota s cenou 199 325,- Kč bez DPH 

Usnesení č. 10 bylo schváleno.  

 

12.    Různé: 

 

Starosta obce seznámil RO s informací, ze strany spolku Odpady Olomouckého kraje z.s. že 
17.9.2018 rozhodlo Zastupitelstvo Olomouckého kraje o založení „Servisní společnosti 
odpady Olomouckého kraje, a.s.  Vzato na vědomí 

Starosta obce seznámil RO s oznámením přestupku na fyzickou osobu p a 
 obě od Policie České republiky Obvodní oddělení Litovel. Vzato na vědomí 

Starosta obce seznámil RO se zaslanou souhrnnou bilancí a soupisem nových pozemků 
v rámci zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v Kú Plumlov od Státního 
pozemkového úřadu. Vzato na vědomí  

Starosta obce seznámil RO s Protokolem o vytýčení vlastnických hranic v Kú Hradečná     
Vzato na vědomí  

Starosta obce seznámil RO s oznámením o zahájení přezkoumání hospodaření obce Bílá 
Lhota. Vzato na vědomí   



Starosta obce seznámil RO s Oznámením exekutorského úřadu Kroměříž k provedení 
exekuce  Řimice. Vzato na vědomí  

Starosta obce seznámil RO s informací o úpravě rozpočtu přímých neinvestičních výdajů 
k 10.říjnu 2018 pro školy a školská zařízení Olomouckého kraje zřizovaná obcemi.             
Vzato na vědomí  

Starosta obce seznámil RO s Dražební vyhláškou o provedení elektronické dražby nemovité 
věci Exekutorským úřadem Přerov proti Capital Immovable EU s.r.o. Vzato na vědomí  

Starosta obce seznámil RO s Exekučním příkazem k provedení exekuce prodejem nemovitých 
věcí Exekutorským úřadem Jeseník proti vi. Vzato na vědomí  

Starosta obce seznámil RO s usnesením o přerušení řízení o odstranění stavby, s oznámením 
o zahájení projednávání návrhu zadání územního plánu Měrotín, s územním rozhodnutím o 
změně využití území pro účel tábořiště, s rozhodnutím o dodatečném povolení stavby, se 

sdělením o schválení dělení pozemku za účelem prodeje, se sdělením o nabytí právní moci 
Rozhodnutí o změně užívání stavby, se sdělením o nabytí právní moci o změně využití území 
pro účel tábořiště, s oznámením o zahájení společného řízení Rodinný dům Červená Lhota 
vše zasláno MěÚ Litovel odbor výstavby . Vzato na vědomí  

 

12. Závěr 

 

Starosta ukončil schůzi rady obce v 18,45 hodin.  

 

 

 

……………………………………………………                                ……………………………………………………     

      Jan  Balcárek-starosta obce                                                       Jaroslav Žitný - radní 


