
USNESENÍ: 
z 5. zasedání zastupitelstva obce Bílá Lhota konaného 

dne 10.6.2019 v 17:00 hod v zasedací síni OÚ Bílá Lhota 

 

Usnesení č. 1 

 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje do návrhové komise:                       

Miroslava Tyrka, Mgr. Jitku Dvořákovou, Stanislava Huličného 

Ověřovateli zápisu: Petra Kučmína, Martina Semiana 

Usnesení č. 2 

 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje následující program 5. zasedání ZO:  
 
1.   Zahájení a volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu. 

2.   Schválení programu schůze ZO.  
3.   Seznámení s plněním usnesení ze 4. ZO. 

4.   Příloha č. 3 ke Smlouvě o ekonomickém poradenství.    
5.   Žádost o udělení výjimky z maximálního počtu dětí ve třídě MŠ Bílá Lhota pro  
      školní rok 2019/2020.  
6.   Žádost ZŠ Bílá Lhota o udělení výjimky z minimálního počtu dětí pro  školní  
      rok 2019/2020. 

7.   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování servisních služeb č. 018-01/2014 – hosting pro  

      webovou aplikaci Geomorava – mapový informační systém. 
8.   Smlouva o bezúplatném převodu pozemků č. 3003991921 mezi Obcí Bílá Lhota a  
      Státním pozemkovým úřadem.  
9.   Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby     
      č. IP-12-8024342/SOBS VB/1 – zřízení distribuční soustavy – přípojková skříň SP100  
      na podpěře na parc.č. 34/2 v k.ú. Hrabí. 
10. Závěrečný účet obce Bílá Lhota za rok 2018. 
11. Účetní závěrka obce Bílá Lhota za rok 2018. 
12. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby  

      č. IV-12-8016668/VB/001 Bílá Lhota, Měník p.č. 103/3 smyčka KNN – zemní  
      kabelové vedení vn na parc.č. 106 a 243 v k.ú. Měník. 
13. Výsledek výběrového řízení -,,Renovace veřejného osvětlení ve vybraných částech obce  
       Bílá Lhota“. 
14. Smlouva o dílo - ,,Renovace veřejného osvětlení ve vybraných částech obce Bílá Lhota“. 
15. Smlouva o dílo - ,, Oprava obecních komunikací v obci Bílá Lhota“.  
16. Smlouva o dílo - ,, Zhotovení obecní komunikace v obci Bílá Lhota místní část Hrabí“.  
17. Kupní smlouva – odkoupení oddělené části pozemku 275/10 díl a) o výměře 284 m2 a   
      odkoupení oddělené části pozemku z parc.č. 275/11 díl b) o výměře 31 m2 vše v k.ú.  
      Hradečná u Bílé Lhoty. 
18. Podání žádosti o dotaci na ozvučovací techniku. 
19. Různé – žádost o vyhotovení územní studie v k.ú. Měník.  



                  - pojistná smlouva pro pojištění podnikatelských rizik – Trend 14 

                  - úprava rozpočtu č. 3  
 

20. Diskuse. 

21. Závěr. 

 

Usnesení č. 3 

 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,, přílohu č. 3 ke Smlouvě o 
ekonomickém poradenství /vedené mzdové agendy/ mezi Obcí Bílá Lhota, 
Bílá Lhota č.p.1 a Korac spol. s.r.o., Mánesova 12, Prostějov a pověřuje 
starostu k podpisu.  

 

 

Usnesení č. 4 

 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,, Udělení výjimky z maximálního 
počtu dětí ve třídě MŠ Bílá Lhota pro školní rok 2019/2020.    

 

Usnesení č. 5 

 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,, Udělení výjimky ZŠ Bílá Lhota 
z minimálního počtu dětí pro  školní rok 2019/2020“.  
 

Usnesení č. 6 

 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o 
poskytování servisních služeb č. 018-01/2014“ – hosting pro webovou aplikaci 

Geomorava a pověřuje starostu k podpisu dodatku.    

 

Usnesení č. 7  
 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,,Smlouvu o bezúplatném převodu 
pozemků č. 3003991921“ mezi Obcí Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p. 1 a Českou 
republikou – Státním pozemkovým úřadem, Blanická 383/1, Olomouc a 
pověřuje starostu k podpisu smlouvy.     

 

 

 

 



Usnesení č. 8 

 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,, Smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8024342/SOBS 

VB/1“ – zřízení distribuční soustavy – přípojková skříň SP100 na podpěře na 
parc.č. 34/2 v k.ú. Hrabí mezi Obcí Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p. 1 a EC služby, 
s.r.o., Havlíčkova 618/45, Zábřeh a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

Usnesení č. 9 

 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,, Závěrečný účet obce Bílá Lhota za 
rok 2018 s výhradou“. 

ZO přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků 

 – finanční výpomoc ZŠ Bílá Lhota poskytnutá v roce 2018 je v roce 2019    

    rozpočtována na položce 2451.  

–  V roce 2019 bude opraveno takto: oprava nákladů 316/408 – 1 900 000,-Kč  

                                                                    vratka půjčky 231 pol. 2451/316 

 – příkazce operace  a hlavní účetní bude provádět předběžné kontroly při  

    správě veřejných příjmů před vznikem nároku a dle skutečnosti účetní    

    uskuteční rozpočtové opatření.  

– Veškeré návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím obce Bílá 
Lhota budou vždy doloženy smlouvou, která bude schválena ZO Bílá Lhota. 
Finanční výpomoc příspěvkovým organizacím bude správně účtována na 
položku 5651. Budeme postupovat v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. 

v platném znění ( žádost, veřejnoprávní smlouva, schválení). 
 

- Dne 29.4.2019 obci Bílá Lhota byla připsána na účet vedený u České 
národní banky dotace ve výši 8. 429 266,09 Kč – Integrovaný regionální 
operační program na akci ,,Mateřská škola Bílá Lhota – rozšíření o třídu 
pro 20 dětí. Tato dotace byla zaúčtována na položku 4216. Dotace byla 
rozpočtována ve výši 8. 451 766,10 Kč. Po obdržení ,,Opatření“ o 
nevyplacení částky ve výši 22. 500,01 Kč se uskuteční rozpočtové 
opatření.  
 

 



- Obec Bílá Lhota požádá žádost o proplacení dotace na akci ,, Systém 
separace odpadu v obci Bílá Lhota“ ihned po schválení systému 
MS2014+. Dle  OPATŘENÍ  § 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“ bylo uskutečněno rozpočtové opatření č. 1/2019.  

 

Usnesení č. 10 

 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,, Účetní závěrku obce Bílá Lhota za 
rok 2018“.  

Usnesení č. 11 

 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,, Smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-

8016668/VB/001 Bílá Lhota, Měník p.č. 103/3 smyčka KNN“ – zemní kabelové 
vedení vn na parc.č. 106 a 243 v k.ú. Měník mezi Obcí Bílá Lhota, Bílá Lhota 
č.p. 1 a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín a pověřuje starostu 
k podpisu smlouvu.  

 

Usnesení č. 12 

 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje výsledek výběrového řízení - 
,,Renovace veřejného osvětlení ve vybraných částech obce Bílá Lhota“. 

 

Usnesení č. 13 

 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,, Smlouvu o dílo“ na renovaci 

veřejného osvětlení ve vybraných částech obce Bílá Lhota a pověřuje starostu 
k podpisu smlouvy.  

 

Usnesení č. 14 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,, Smlouvu o dílo – Oprava obecních 
komunikací v obci Bílá Lhota“ mezi Obcí Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p.1 a 
Roadmedic s.r.o., Pod Senovou 2960/70, Šumperk a pověřuje starostu 
k podpisu smlouvy.  



 

Usnesení č. 15 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,, Smlouvu o dílo – zhotovení obecní 
komunikace v obci Bílá Lhota místní část Hrabí“ mezi Obcí Bílá Lhota, Bílá 
Lhota č.p.1 a Roadmedic s.r.o., Pod Senovou 2960/70, Šumperk a pověřuje 
starostu k podpisu smlouvy. 

 

Usnesení č. 16 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,, Kupní smlouvu - odkoupení 
oddělené části pozemku 275/10 díl a) o výměře 284 m2 a odkoupení 
oddělené části pozemku z parc.č. 275/11 díl b) o výměře 31 m2 vše v k.ú. 
Hradečná u Bílé Lhoty mezi obcí Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p.1 a I

 a pověřuje 
starostu k podpisu smlouvy.  

 

 

Usnesení č. 17 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje: 

a) žádost o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje z Programu na podporu 
investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019, 
dotační titul č. 2, Podpora obnovy kulturního zázemí v investiční oblasti. 

b) prohlášení, že kulturní dům Bílá Lhota, č.p. 12, parc. 13/1 a parc.č. 65 

     v kat,. území Bílá Lhota je ve vlastnictví Obce Bílá Lhota. V kulturním 

domě bude umístěno ozvučení, na které obec žádá dotaci z rozpočtu  
Olomouckého kraje. 

c) ponechání majetku získaného dotací v majetku Obce Bílá Lhota po dobu 
nejméně 10 let. 
 

 

Usnesení č. 18 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje podání žádosti o pořízení Územní 
studie pro lokalitu přestavbové plochy  P1 SV Měník. Pořizovatelem územní 
studie bude Městský úřad Litovel, odbor výstavby  jako orgán územního 
plánování příslušný podle § 6 odst.1 písm. c)zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších  



 

 

 

předpisů,  nám. Př. Otakara 777/2, PSČ 784 01 Litovel. Územní studie  vymezí 
plochy veřejných  prostranství a upřesní využití plochy s rozdílným způsobem 
využití.  
 

Usnesení č. 19 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,,Pojistnou smlouvu pro pojištění 
podnikatelských rizik – TREND 14 mezi Kooperativa pojišťovnou, a.s. Vienna 
Insurance Group, se pídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 a Obcí Bílá 
Lhota, Bílá Lhota č.p. 1, 783 21 Chudobín a pověřuje starostu k podpisu 

smlouvy.  

 

Usnesení č. 20 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,,Úpravu rozpočtu č. 2“.  
 

 

 

 

ZO bere na vědomí : 
 

- Plnění usnesení ze 4. ZO. 

- Zpracování územní studie a veškeré náklady spojené s vyhotovením studie  
  ponese majitel pozemku 
 

 

 
 


