
USNESENÍ: 
ze 4. zasedání zastupitelstva obce Bílá Lhota konaného 

dne 17.4.2019 v 17:00 hod v zasedací síni OÚ Bílá Lhota 

 

Usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje do návrhové komise:                      
Miroslava Sedláře, Ondřeje Hanuše, Stanislava Huličného 

Ověřovateli zápisu: Josefa Dvořáka, Martina Semiana 

 

Usnesení č. 2 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje následující program 4. zasedání ZO:  
 

1.   Zahájení a volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu. 

2.   Schválení programu schůze ZO.  
3.   Seznámení s plněním usnesení z 3. ZO. 
4.   Smlouva o dílo č. 9083/2019 – Červená Lhota – příprava zemní  
       chráničkové trasy. 
5.   Smlouva k právu umístění, zřízení stavby, k jejímu následnému  
      provozování a stanovení podmínek – vodovodní přípojka pro st. parc.č. 48  
      v k.ú. Červená Lhota u Řimic. 
6.   Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IE 128005620/VB/003  

      Hradečná 8 – stavební úprava kNN. 
7.   Kupní smlouva – svahový mulčovač.   
8.   Rozpočtové opatření č. 1/2019 

9.   Rozhodnutí č. 13961861 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního 

      fondu životního prostředí ČR a souhrnné stanovisko k rozhodnutí o  

      poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR   

       ,,Renovace veřejného osvětlení ve vybraných částech obce Bílá Lhota,  
      Bílá Lhota, okres Olomouc“. 
10. Různé. 
11. Diskuse. 

12. Závěr. 
 

                             

 

 



Usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,,Smlouvu o dílo č. 9083/2019“ – 

Červená Lhota – příprava zemní chráničkové trasy mezi firmou  MSEM, a.s., 

Collo-louky 126, Místek, 738 01 Frýdek- Místek a Obcí Bílá Lhota, Bílá Lhota 
č.p.1, 783 21 Chudobín a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.  

 

 

Usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,,Smlouvu k právu umístění, zřízení 
stavby, k jejímu následnému provozování a stanovení podmínek“ – 

vodovodní přípojka pro st. parc.č. 48 v k.ú. Červená Lhota u Řimic mezi Obcí 
Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p.1, 783 21 Chudobín a Miroslavem Solařem a Milenou 
Solařovou, oba bytem červená Lhota č.p. 60, 783 21 Chudobín a pověřuje 
starostu k podpisu smlouvy.  

 

Usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,,Smlouvu o zřízení věcného břemene 
- služebnosti č.IE – 128005620/VB/003  Hradečná 8 – stavební úprava kNN“ 
mezi Obcí Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p.1, 783 21 Chudobín a ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Teplická 874/8, Děčín zastoupení společností EMONTAS s.r.o., 
Jiráskova 1273/7A, Olomouc a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.  

 

Usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,,Kupní smlouvu“ – svahový mulčovač 
mezi Obcí Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p. 1, 783 21 Chudobín a firmou Hitl s.r.o., 
Dobelice 57, 672 01 Moravský Krumlov  a pověřuje starostu k podpisu 

smlouvy .    

 

Usnesení č. 7  
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,,Rozpočtové opatření č.1/2019“. 

Usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,,Rozhodnutí č. 13961861 o 
poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR a 
souhrnné stanovisko k rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze 
Státního fondu životního prostředí ČR „-  renovace veřejného osvětlení ve 
vybraných částech obce Bílá Lhota, Bílá Lhota, okres Olomouc. 

 

 



 

ZO bere na vědomí : 
 

- Plnění usnesení z 3. ZO. 

 

- Zápis z jednání ze dne 21.3.2019 na křižovatce silnice II/635, III/37317 a 
III/4441 – autobusové zastávky – nutnost provést úpravu dopravního 
značení směrem od Řimic a to jak svislého, tak vodorovného. Dále směrem 
na Měník je nutno upravit na autobusové zastávce stání pro osoby čekající 
na autobusový spoj. 

- OPATŘENÍ dle § 14e zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve 
znění pozdějších předpisů vydaným Ministerstvem životného prostředí – 

nevyplacení částky 617 100,-Kč z prostředků Operačního programu Životního 
prostředí z projektu reg.č. CZ.05.3.29/0.0/16_041/0003309 ,, Systém separace 
odpadu v obci Bílá Lhota“.    

 

 

 

 

 

 

 

… …                                    …  

  Jan Balcárek - starosta             Sedlářová Alena - místostarostka 

 

 

 

.    … .             …
      Miroslav Sedlář                     Ondřej Hanuš                         Stanislav Huličný 


