
  Zápis 

ze 4. zasedání Rady obce Bílá Lhota, 

konaného dne 25.2.2019 od 15,00 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.  Omluven pan 

Jaroslav Žitný. RO je usnášeníschopná. Zapisovatelem schůze RO je místostarostka obce paní 
Alena Sedlářová.   

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 4. schůze RO: 

1. Zahájení a určení zapisovatele 

2. Schválení programu schůze RO 

3. Kontrola usnesení z minulé schůze RO 

4. Žádost  pronájem pozemku parc.č. 238/1 v k.ú. Pateřín 

5. Výběrové řízení na obnovu sakrálních staveb v obci 

6. Žádost J 6 na koupi části pozemku parc.č. 223/1 v k.ú. Měník 

7. Pronájem pozemku parc.č. 1/8, 1/9, 1/3 v kat. území Bílá Lhota 

8. Prodej hasičského auta Avia  
9. Oznámení zahájení díla a vstupů na pozemky – Červená Lhota – úprava DTS, vNN, 

kNN, IE-12-8005534  

10. Platový výměr ředitelky MŠ 
11. Žádost o příspěvek na výměnu původního BABYBOXU 

12. Dodatek č. 20 Smluv o pronájmu lesních pozemků č. 10/22 a 10/23 

13. Oplocení hřiště v Měníku 

14. Elektronická komunikace při zadávání veřejných zakázek 

15. Různé 



16. 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 3. schůze RO. Usnesení jsou plněna 

průběžně.  Vzato na vědomí.   

 

4. Žádost manželů  o pronájem pozemku parc.č. 238/1 v k.ú. 
Pateřín 

Starosta obce seznámil RO se žádostí  na 
pronájem pozemku parc. č. 238/1 – orná půda, v kat. území Pateřín, výměra 2151 m2. Záměr 
obce byl vyvěšen od 7.2.2019 do 25.2.2019. Po diskuzi dal hlasovat.  

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

Návrh usnesení: 

RO schvaluje pronájem pozemku parc. č. 238/1, orná půda, v kat. území Pateřín, výměra 
2151 m2  za cenu 0,80 Kč/m2.   

Usnesení č.2 bylo schváleno.  

 

5. Výběrové řízení na obnovu sakrálních staveb v obci 

Starosta obce seznámil RO se třemi nabídkami na obnovu drobných sakrálních staveb v obci. 

Zápis o výběru firmy je jako příloha k zápisu.   Po diskuzi dal starosta hlasovat.   

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

Návrh usnesení: 

RO schvaluje výběr firmy na obnovu drobných sakrálních staveb v obci Bílá Lhota. Vítěznou 
firmou je Oleq Murzov, Dobrovského 721/15, Olomouc 772 00 s cenou 403 000,- Kč bez 
DPH. 



Usnesení č.3 bylo schváleno.  

6. Žádost  na koupi části pozemku parc.č. 223/1 
v k.ú. Měník 

Starosta obce seznámil RO se žádostí  na odprodej části pozemku parc.č. 
223/1 v kat. území Měník. RO zamítá odprodej této části pozemku, doporučuje pronájem. Po 

diskuzi dal starosta  hlasovat.   

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

Návrh usnesení: 

RO zamítá odprodej části pozemku parc.č. 223/1 v kat. území Měník, doporučuje jeho 
pronájem. 

Usnesení č. 4 bylo schváleno.  

 

7. Pronájem pozemku parc.č. 1/8, 1/9, 1/3 v kat. území Bílá Lhota 

Starosta obce seznámil RO s pronájmem pozemků parc.č. 1/8, 1/9, 1/3 v kat. území Bílá 
Lhota. Po diskuzi nechal starosta hlasovat. 

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

Návrh usnesení: 

RO ukládá starostovi obce vyvěsit záměr obce na pronájem pozemků parc.č. 1/8, 1/9, 1/3 
v kat. území Bílá Lhota 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

8. Prodej hasičského auta Avia    

Starosta obce seznámil RO se  žádostí na odkoupení vyřazeného hasičského auta Avia od 

SDH Řimice.  Po diskusi dal starosta hlasovat. 

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

Návrh usnesení: 

RO souhlasí s odprodejem vyřazeného hasičského auta SDH Řimice 
cenu 15 000,- Kč. Kupní smlouva bude předložena ke schválení na nejbližším zasedání ZO. 



Usnesení č.6 bylo schváleno. 

  

9. Oznámení zahájení díla a vstupů na pozemky – Červená Lhota – úprava 
DTS, vNN, kNN, IE-12-8005534  

Starosta obce seznámil RO s Oznámením zahájení díla a vstupů na pozemky – Červená Lhota 
- úprava DTS, vNN, kNN, IE-12-8005534. Po diskuzi dal starosta hlasovat.   

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

Návrh usnesení: 

RO schvaluje Oznámením zahájení díla a vstupů na pozemky – Červená Lhota - úprava DTS, 
vNN, kNN, IE-12-8005534. 

 Usnesení č.7 bylo schváleno. , 

 

10. Platový výměr ředitelky MŠ p

Starosta obce seznámil RO s platovým výměrem ředitelky MŠ p .  Po 

diskuzi dal starosta hlasovat.   

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

Návrh usnesení: 

RO schvaluje platový výměr ředitelky MŠ dle návrhu.  

 Usnesení č. 8 bylo schváleno.  

 

11. Žádost o příspěvek na výměnu původního BABYBOXU 

Starosta obce seznámil RO se žádostí o příspěvek na výměnu původního BabyBoxu 
v Přerově.  Po diskuzi dal starosta hlasovat. 

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

Návrh usnesení: 

RO zamítá zaslat příspěvek na výměnu původního BabyBoxu v Přerově.  

Usnesení č. 9 bylo schváleno.  



12. Dodatek č. 20 Smluv o pronájmu lesních pozemků č. 10/22 a 10/23 

Starosta obce seznámil RO s Dodatkem č. 20 Smluv o pronájmu lesních pozemků č. 10/22 a 
10/23 uzavřený mezi Městem Litovel a Technickými službami Litovel, kde má obec Bílá Lhota 
podíl. Po diskuzi dal starosta hlasovat.   

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

Návrh usnesení: 

RO schvaluje Dodatek č. 20 Smluv o pronájmu lesních pozemků č. 10/22 a 10/23 uzavřený 
mezi Městem Litovel a Technickými službami Litovel.  

Usnesení č. 10 bylo schváleno.  

 

13. Oplocení hřiště v Měníku 

Starosta obce seznámil RO s nutností oplocení hřiště v Měníku. Nabídka na oplocení je za 
cenu 48.100 Kč. Po diskuzi dal starosta hlasovat.   

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

Návrh usnesení: 

RO schvaluje oplocení hřiště v Měníku za cenu dle nabídky 48.100 Kč.   

Usnesení č. 11 bylo schváleno.  

 

14. Elektronická komunikace při zadávání veřejných zakázek 

Starosta obce seznámil RO s cenovou nabídkou na zprovoznění povinné elektronické 
komunikace na profilu zadavatele která vstoupila v platnost od října 2018. Jedná se o 
elektronické přijímání zakázek a komunikace s dodavateli. Po diskusi dal starosta hlasovat. 

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

Návrh usnesení: 

RO schvaluje zprovoznění povinné elektronické komunikace na profilu zadavatele od firmy 

QCM, s.r.o. Bellova 370/40 Brno za cenu 6 000,- Kč bez DPH za 12 měsíců. 

Usnesení č. 12 bylo schváleno.  

 



15.Různé:  

Na vědomí: 

-     Kontrola usnesení z 3. zasedání RO 

-      žádost Lesy ČR – výjimka ze zákazu ve zvláště chráněných územích dle § 26 zákona o 
ochraně přírody a krajiny  za účelem aplikace biocidů proti kůrovcům na území II. Zóny 
CHKO. 

-      Centrální registr oznámení – informace Ministerstva spravedlnosti ČR 

-      Aktualizace Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje – zaslané 
Krajským úřadem Ol. Kraje 

-       Rozhodnutí MěÚ Litovel, odboru dopravy – povolení částečné uzavírky sil. III/37317 a sil. 
III/37318 v obci Červená Lhota    

-      Sdělení Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 
Olomouc o projednání a schválení velké aktualizace plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Olomouckého kraje (PRVKOK 

-     Rozhodnutí – výjimka vjíždět vozidly – zaslané Agenturou ochrany přírody a krajiny ˇOCR, 
Správa CHKO Litovelské Pomoraví  

-     Oznámení o zahájení správního řízení bez ústního jednání a místního šetření – kácení 
dřevin mimo les na pozemku parc.č.186/75 v kat. území Nová Ves, Rozhodnutí – výroková 
část souhlas odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu K , parc. 103/3, kat. 
území Měník, vše zaslané MěÚ Litovel, odborem životního prostředí   

-     Oznámení zahájen územního řízení – oplocení pozemku parc.č. 75/6 as 75/50 v kat. 

území Hrabí – J , Rozhodnutí – Hospodářská budova u RD čp. 9, Hradečná – 

stavební úpravy nástavba, J vá, vše zaslané MěÚ Litovel, odborem výstavby        

     

16. Závěr 

Starosta ukončil schůzi rady obce v 16,00 hodin.  

 

 

…… …                                … …     

      Jan  Balcárek-starosta obce                                          Alena Sedlářová-místostarostka 


