
USNESENÍ: 
Z 1. zasedání zastupitelstva obce Bílá Lhota konaného 

dne 10.12.2018 v 17:00 hod v zasedací síni OÚ Bílá Lhota 

 

Usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje do návrhové komise: Petr Kučmín, 

Huličný Stanislav, Tyrk Miroslav 

Ověřovateli zápisu: Dvořáková Jitka, Martin Semian 

 

Usnesení č. 2 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje následující program 1. zasedání ZO:  
 
1.   Zahájení a volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu.  
2.   Schválení programu schůze ZO.  
3.   Určení počtu členů kontrolního výboru, volba předsedu a členů. 
4.   Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Bílá Lhota za rok 2018. 
5.   Složení inventarizační komise pro inventarizaci majetku k 31.12.2018. 

6.   Plán inventur na rok 2018.  
7.   Dodatek č. 17 ke ,,Smlouvě o provozování skupinového vodovodu Bílá Lhota, jeho  
      údržbě a opravách a případném rozvoji“. 
8.   Rozpočtové provizorium pro hospodaření obce Bílá Lhota na I. čtvrtletí roku 2019.  
9.   OZV obce Bílá Lhota č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému  
      shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních  
      odpadů.     
10. OZV obce Bílá Lhota č. 2/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,   
      třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním  
      odpadem na území obce Bílá Lhota. 
11. Dodatek č. 16 k pojistné smlouvě č. 7720112296. 
12. Smlouva o právu provést stavbu a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  

      uložení a správy vodovodní domovní přípojky  v k.ú. Pateřín na pozemku parc.č.  
      324/7 a 324/17.  

13. Žádost MŠ Bílá Lhota o chválení vypořádání záporného hospodářského výsledku za  
      rok 2017 prostřednictvím rezervního fondu.    
14. Žádost ZŠ Bílá Lhota o převedení částky 383 408,24 Kč do rezervního fondu.    
15. Stanovení ceny stočného na rok 2019.  
16. Stanovení ceny vodného.  
17. Příloha č. 2 ke ,,Zřizovací listině MŠ Bílá Lhota“ – vymezení majetku předaného do  
      správy Mateřské školy Bílá Lhota, příspěvkové organizace, k jejímu hospodářskému  
      využití.   
18. Příloha č. 2 ke „Zřizovací listině ZŠ Bílá Lhota“ – vymezení majetku předaného do  
      správy Základní školy Bílá Lhota, příspěvkové organizace, k jejímu hospodářskému  
      využití.   
19. Rozpočtové opatření č. 9/2018. 
20. Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p.  



21. Různé – zřízení fondu pro obnovu kanalizace a ČOV 

       - kupní smlouva na zakoupení hasičského automobilu pro SDH Řimice 

22. Diskuse 

23. Závěr      
 

                             

Usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota zřizuje tříčlenný kontrolní výbor,  předsedou 
kontrolního výboru volí pana Ondřeje Hanuše a za členy kontrolního výboru 
volí pana Miroslava Sedláře, pana Vojtěcha Moťku. 

 

Usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje složení inventarizační komise   
pro inventarizaci majetku k 31.12.2018. 

 

Usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje plán inventur na rok 2018. 

 

Usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,, Dodatek č. 17 ke Smlouvě o 
provozování skupinového vodovodu Bílá Lhota, jeho údržbě a opravách a 
případném rozvoji“ mezi Obcí Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p. 1 a Šumperskou 
provozní vodohospodářskou společností, a.s., Jílová 6, Šumperk a pověřuje 
starostu k podpisu smlouvy.  

 

 

Usnesení č. 7  
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje rozpočtové provizorium a jeho 
pravidla v následujícím znění: do schválení rozpočtu 2019 se hospodaření 
obce Bílá Lhota na I. čtvrtletí roku 2019 řídí výší ¼ výdajů rozpočtu roku 
2018. V rámci rozpočtového provizoria lze navíc financovat akce schválené 
Radou obce, příjmy neomezeně a hradit závazky z uzavřených smluv.  
 

Usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,, OZV obce Bílá Lhota č. 1/2018 o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.“ 

 

 

 

 



Usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,,OZV obce Bílá Lhota č. 2/2018 o 

stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 
území obce Bílá Lhota. 
 

 

Usnesení č. 10 

 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,, Dodatek č. 16 k pojistné smlouvě č. 
7720112296“ mezi Kooperativa pojišťovnou, a.s. se sídlem Praha 8, Pobřežní 
665/21 a  Obcí Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p. 1, 783 21 Chudobín a pověřuje 
starostu k podpisu smlouvy.  

 

 

Usnesení č. 11 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,, Smlouvu o právu provést stavbu 
a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a správy 
vodovodní domovní přípojky v k.ú. Pateřín na pozemku parc.č.  324/7 a 
324/17 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.  

 

 

Usnesení č. 12 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje MŠ Bílá Lhota vypořádání  
záporného hospodářského výsledku za rok 2017 prostřednictvím 
rezervního fondu.     
 

Usnesení č. 13 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ZŠ Bílá Lhota převedení částky 
383. 408,24 Kč do rezervního fondu.  
 

Usnesení č. 14 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje cenu stočného pro rok 2019 ve výši  
39,-Kč/m3 včetně DPH.   
 

Usnesení č. 15 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje cenu vodného od 1.3.2019 ve výši  
26,-Kč/m3 včetně DPH.   
 

 

 



Usnesení č. 16 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,,Přílohu č. 2 ke ,,Zřizovací listině 
MŠ Bílá Lhota“ – vymezení majetku předaného do správy Mateřské školy 
Bílá Lhota, příspěvkové organizace, k jejímu hospodářskému využití.   
 

Usnesení č. 17 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,,Přílohu č. 2 ke ,,Zřizovací listině 
ZŠ Bílá Lhota“ – vymezení majetku předaného do správy Základní školy 
Bílá Lhota, příspěvkové organizace, k jejímu hospodářskému využití.   
 

Usnesení č. 18 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,, Rozpočtové opatření č. 9/2018“.   
 

Usnesení č. 19 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,, Smlouvu o zajištění služeb pro 
Českou poštu, s.p. číslo 2018/12470“ mezi Českou poštou, s.p., Politických 
vězňů 909/4, Praha 1 a Obcí Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p.1 a po kontrole 

právním zástupcem obce pověřuje starostu k podpisu smlouvy.  

 

Usnesení č. 20 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje zřízení fondu pro obnovu kanalizace 
a ČOV.  
 

Usnesení č. 21 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,, Kupní smlouvu“ mezi Obcí Těšetice, 
Těšetice č.p. 75 a  Obcí Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p. 1  na zakoupení požárního 
automobilu VW Transporter syncro za kupní cenu 115.000,-Kč a pověřuje 
starostu k podpisu smlouvy.  

 

ZO bere na vědomí : 
 

1. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Bílá Lhota za rok 2018. 
 

 

 

…                                    
  Jan Balcárek - starosta             Sedlářová Alena - místostarostka 

 

…… .    .             

      Petr Kučmín                    Huličný Stanislav                      Tyrk Miroslav 


