
 Zápis 

z 2. zasedání Rady obce Bílá Lhota, 

konaného dne 17.12.2018 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. Žádost o sponzorský dar na vánoční florbalový turnaj 
5. Darovací smlouva od SDH Řimice 

6. Žádost o finanční příspěvek pro Středisko rané péče SPRP 

7. Žádost o vyplacení ročních odměn MŠ 

8. Petice za obnovu sochy sv. Floriánka Hradečná 

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

10. Podání žádosti o dotaci na opravu drobných sakrálních staveb v obci 

11. Rozpočtové opatření č. 10/2018 

12. Různé 

13. 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.     Žádost o sponzorský dar na vánoční florbalový turnaj 

Starosta obce seznámil RO s žádostí o sponzorský dar na vánoční turnaj ve florbale. Po 

diskuzi dal starosta hlasovat.  

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

Návrh usnesení: 

RO schvaluje poskytnutí sponzorského daru na vánoční turnaj ve florbale ve výši 1 500,- Kč  

Usnesení č.2 bylo schváleno.  

 

5.      Darovací smlouva od SDH Řimice 

Starosta obce seznámil RO s darovací smlouvou od SDH Řimice pro obec Bílá Lhota s částkou 
55 000,- Kč. Po diskuzi dal starosta  hlasovat.   

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

Návrh usnesení: 

RO schvaluje darovací smlouvu od SDH Řimice pro obec Bílá Lhota s částkou 55 000,- Kč. 

Usnesení č.3 bylo schváleno.  

 

6.     Žádost o finanční příspěvek pro Středisko rané péče SPRP 

Starosta obce seznámil RO s žádostí Střediska rané péče SPRP o finanční příspěvek na 
poskytování služeb klientům žijícím v obci. Po diskuzi dal starosta  hlasovat.   

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



Návrh usnesení: 

RO schvaluje finanční příspěvek Středisku rané péče SPRP na poskytování služeb klientům 
žijícím v obci Bílá Lhota v částce 12 000,- Kč. 

Usnesení č. 4 bylo schváleno.  

 

7.     Žádost o vyplacení ročních odměn MŠ 

Starosta obce seznámil RO s žádostí o souhlas s rozpuštěním mzdové finanční rezervy všem 
zaměstnancům MŠ Bílá Lhota a vyplacením ročních odměn ředitelce MŠ Bílá Lhota. Po 

diskuzi nechal starosta hlasovat. 

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

Návrh usnesení: 

RO schvaluje rozpuštění mzdové finanční rezervy všem zaměstnancům MŠ Bílá Lhota a  
vyplacením ročních odměn ředitelce MŠ Bílá Lhota ve výši 

Usnesení č. 5 bylo schváleno.  

 

8. Petice za obnovu sochy sv. Floriánka  

Starosta obce seznámil RO s doručenou peticí od občanů obce Hradečná na obnovu sochy sv. 
Floriánka v obci Hradečná. Po diskusi dal starosta hlasovat. 

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

Návrh usnesení: 

RO schvaluje zahrnutí sochy sv. Floriánka v obci Hradečná do výzvy o dotační titul 
Ministerstva zemědělství „Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků“ na rok 2019. 
V případě neposkytnutí dotace obnova sochy sv. Floriana v obci Hradečná bude 
financována z obecního rozpočtu 

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.     Podání žádosti o dotaci na opravu drobných sakrálních staveb v obci 

Starosta obce seznámil RO s možností požádat o dotaci na opravu drobných sakrálních 
památek z fondů MMR ČR. Po diskuzi nechal starosta hlasovat. 

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

Návrh usnesení: 

RO schvaluje podání žádosti o dotaci z fondů MMR ČR pro obce z dotačního titulu: Podpora 
obnovy drobných sakrálních staveb v obci. 

Usnesení č. 8 bylo schváleno.  

 

11. Rozpočtové opatření č. 10/2018 

Starosta obce seznámil RO s rozpočtovým opatřením č. 10/2018. Po diskuzi nechal starosta 

hlasovat. 

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

Návrh usnesení: 

RO schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2018. 

Usnesení č. 9 bylo schváleno.  

 

 

 



 

12.    Různé: 

-      Česká komora architektů nabídka spolupráce 

-      Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce „Přístavba mateřské školky“  

        odbor výstavby 

-       Veřejná vyhláška návrh opatření obecné povahy č.1, Vyjádření ke způsobu nakládání               

        s výkopovou zeminou z upravované lesní cesty „Nad Třesínskou hájenkou“ 

        vše zaslané agenturou  ochrany přírody a krajiny České republiky 

-      Závazné stanovisko – souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského  

        Půdního fondu -  Odbor životního prostředí 

-       Protokol o schválení Plánu o Chráněnou oblast Litovelské pomoraví na období 

        2019-2028 a vypořádání připomínek  - Ministerstvo životního prostředí 

      

12. Závěr 

 

Starosta ukončil schůzi rady obce v 18,45 hodin.  

 

 

 

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

      Jan  Balcárek-starosta obce                                                       Jaroslav Žitný - radní 


