
  ZÁPIS 

z 7. zasedání Zastupitelstva obce Bílá Lhota, konaného dne  
4. listopadu 2019 od 17:00 hodin 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Bílá Lhota (dále jen ZO) bylo zahájeno v 17:00 

hodin starostou obce panem Janem Balcárkem. 

 

Starosta obce konstatoval, že svolání ZO bylo vyvěšeno na Úřední desce a 
současně na www. stránkách obce od 25.10. 2019 do 4.11.2019. 

Dle prezenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 15 členů ZO, čímž je ZO 
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).  
 

Určení zapisovatele 

 

Starosta obce určil zapisovatelem schůze ZO paní Andreu Spurnou. 

 

 

1. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

 

Starosta obce navrhl do návrhové komise: Martina Semiana, Miroslava Tyrka, 

Jaroslava Žitného 

Ověřovateli zápisu navrženi: Petr Kučmín, Jitka Dvořáková 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal starosta 
možnost vyjádřit se všem přítomným. 
 

Výsledek hlasování:    Pro     15 Proti 0 Zdrželi se 0 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje do návrhové komise:  

Martina Semiana, Miroslava Tyrka, Jaroslava Žitného 

 

Ověřovateli zápisu: Petr Kučmín, Jitka Dvořáková 

 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 

 

 

 



2. Schválení programu 

 

Starosta obce seznámil přítomné s doplněným návrhem programu.  
1.   Zahájení a volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu.  
2.   Schválení programu schůze ZO.  
3.   Seznámení s plněním usnesení z 6. ZO. 

4.   Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Bílá Lhota za rok 2019. 
5.   Složení inventarizační komise pro inventarizaci majetku k 31.12.2019. 

6.   Plán inventur na rok 2019.  
7.   OZV obce Bílá Lhota č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému  
      shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních  
      odpadů.     
8.   OZV obce Bílá Lhota č. 2/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2010,                                              
      o místním poplatku ze vstupného. 

9.   OZV obce Bílá Lhota č. 3/2019, o místním poplatku ze psů.   

10. OZV obce Bílá Lhota č. č. 4/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška  
      č. 4/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 
11. Smlouva o dílo – akreditované odběry a laboratorní vzorky odpadních vod a               
      odpadů.  
12. Smlouva o dílo – zhotovení sochy Sv. Floriána. 
13. Smlouva č. 13961861 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí. 
14. Stanovení ceny stočného na rok 2020.  
15. Smlouva o dílo – na zpracování projektové dokumentace ,,REÚO ZŠ Bílá Lhota“ na   
      provedení stavby.   
16. Rozpočtové opatření č. 9/2019. 
17. Možnost vstupu do dobrovolného svazku obcí –REGION MORAVSKÁ CESTA.  
18. Možnost vstupu do ,,Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje a.s.“. 
19. Směnná smlouva  - směna pozemků v k.ú. Pateřín. 

20. Žádost ZŠ Bílá Lhota o převedení částky 89.060,66 Kč do rezervního fondu.   
21. Žádost ZŠ Bílá Lhota o aktivaci rezervního fondu ve výši 129.551,62 Kč.  
22. Smlouva o zřízení věcného břemene č. UZSVM/OOL/6480/2019-OOLM 

23. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti  
      Olomouckého kraje. 

24. Různé. 
25. Diskuse. 

26. Závěr.      

 

Starosta dal hlasovat.  

 

Výsledek hlasování:    Pro       15        Proti   0 Zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 

 

 



3. Seznámení s plněním usnesení z 6. ZO 

Starosta obce seznámil ZO s plněním usnesení z 6. ZO. Usnesení jsou plněna 

průběžně.   
Vzato na vědomí 
 

4. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Bílá Lhota za rok 2019. 
 

Starosta seznámil ZO se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Bílá 
Lhota  za rok 2019.  

Po projednání dal starosta hlasovat. 
Vzato na vědomí 
 

5. Složení inventarizační komise pro inventarizaci majetku k 31.12.2019. 

 

Podklady byly zaslány zastupitelům k prostudování elektronicky. 

Po projednání dal starosta hlasovat. 

 

Výsledek hlasování:    Pro   15   Proti  0     Zdrželi se     0 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,, Složení inventarizační komise pro 
inventarizaci majetku k 31.12.2019“. 

 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

6. Plán inventur na rok 2019. 
 

Podklady byly zaslány zastupitelům k prostudování elektronicky.   
Po projednání dal starosta hlasovat. 

 

Výsledek hlasování:    Pro     15    Proti 0    Zdrželi se     0 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,,Plán inventur na rok 2019“.  
 

Usnesení č. 4 bylo schváleno.  
 

7.  OZV obce Bílá Lhota č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému  
     shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování    
     komunálních odpadů.     



 

Podklady byly zaslány zastupitelům k prostudování elektronicky.   
Po projednání dal starosta hlasovat. 

 

Výsledek hlasování:    Pro     15    Proti 0    Zdrželi se     0 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,,OZV obce Bílá Lhota č. 1/2019 o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“. 
 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

8.  OZV obce Bílá Lhota č. 2/2019, kterou se zrušuje obecně závazná  
     vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku ze vstupného. 

 

 

Podklady byly zaslány zastupitelům k prostudování elektronicky.   
Po projednání dal starosta hlasovat. 

 

Výsledek hlasování:    Pro     15    Proti 0    Zdrželi se     0 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,,OZV obce Bílá Lhota č. 2/2019, 
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku ze 

vstupného“. 
 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

9.  OZV obce Bílá Lhota č. 3/2019, o místním poplatku ze psů.   

 

Podklady byly zaslány zastupitelům k prostudování elektronicky.   
Po projednání dal starosta hlasovat. 

 

Výsledek hlasování:    Pro     15    Proti 0    Zdrželi se     0 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,, OZV obce Bílá Lhota č. 3/2019, o 

místním poplatku ze psů“. 
 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 



 

10.  OZV obce Bílá Lhota č. č. 4/2019, kterou se zrušuje obecně závazná  
       vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku za užívání veřejného  
       prostranství. 
 

 

Podklady byly zaslány zastupitelům k prostudování elektronicky.   
Po projednání dal starosta hlasovat. 

 

Výsledek hlasování:    Pro    15     Proti 0    Zdrželi se     0 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,, OZV obce Bílá Lhota č. 4/2019, 

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku za 

užívání veřejného prostranství“. 
 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

11. Smlouva o dílo – akreditované odběry a laboratorní vzorky odpadních  
       vod a odpadů.  
 

Podklady byly zaslány zastupitelům k prostudování elektronicky.   
Po projednání dal starosta hlasovat. 

 

Výsledek hlasování:    Pro     15    Proti 0    Zdrželi se     0 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,,Smlouva o dílo“ mezi Obcí Bílá 
Lhota, Bílá Lhota č.p. 1 a Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, 
Partyzánské náměstí 2633/7. 702 00 Ostrava na akreditované odběry a 
laboratorní vzorky odpadních vod a odpadů a pověřuje starostu k podpisu 

smlouvy.  

 

Usnesení č. 9 bylo schváleno.  

 

12. Smlouva o dílo – zhotovení sochy Sv. Floriána. 
 

Podklady byly zaslány zastupitelům k prostudování elektronicky.   
Po projednání dal starosta hlasovat. 

 

Výsledek hlasování:    Pro  15      Proti 0    Zdrželi se     0 



 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,,Smlouva o dílo“ mezi Obcí Bílá 
Lhota, Bílá Lhota č.p. 1 a Kamenosochařstvím Emil Müller, Ludmírov č.p. 
35 na zhotovení sochy Sv. Floriána a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.  

 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

13. Smlouva č. 13961861 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního  
      prostředí.  
 

Podklady byly zaslány zastupitelům k prostudování elektronicky.   
Po projednání dal starosta hlasovat. 

 

Výsledek hlasování:    Pro     15    Proti 0    Zdrželi se     0 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,, Smlouvu č. 13961861 o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního prostředí“ mezi Státním fondem 
životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 a  

Obcí Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p. 1 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.  

 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

14. Stanovení ceny stočného na rok 2020.  
 

Podklady byly zaslány zastupitelům k prostudování elektronicky.   
Po projednání dal starosta hlasovat. 

 

Výsledek hlasování:    Pro    15     Proti 0    Zdrželi se     0 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje cenu stočného pro rok 2020 ve výši  
41,-Kč/m3 včetně DPH.   
 

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

15. Smlouva o dílo – na zpracování projektové dokumentace ,,REÚO  -ZŠ  
      Bílá Lhota“ na provedení stavby.   
 



Starosta seznámil ZO se smlouvou.  
Po projednání dal starosta hlasovat. 

 

Výsledek hlasování:    Pro     15    Proti 0    Zdrželi se     0 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,, Smlouvu o dílo – projektové 
dokumentace REÚO - ZŠ Bílá Lhota“ mezi Obcí Bílá Lhota, Bílá Lhota 

č.p. 1 a Ing. Kamilem Lerchem, Jílová 2026/3 Zábřeh a pověřuje starostu 
k podpisu smlouvy.  

 

Usnesení č. 13 bylo schváleno.  

 

16. Rozpočtové opatření č. 9/2019. 
 

Starosta seznámil ZO se smlouvou.  
Po projednání dal starosta hlasovat. 

 

Výsledek hlasování:    Pro     15    Proti 0    Zdrželi se     0 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,,Rozpočtové opatření č. 9/2019“.  
 

Usnesení č. 14 bylo schváleno.  

 

17. Možnost vstupu do dobrovolného svazku obcí –REGION MORAVSKÁ  
      CESTA. 

 

Podklady byly zaslány zastupitelům k prostudování elektronicky.   
Po projednání dal starosta hlasovat. 

 

Výsledek hlasování:    Pro     15    Proti 0    Zdrželi se     0 

 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje vstup Obce Bílá Lhota do nově 
vzniklého dobrovolného svazku obcí REGION MORAVSKÁ CESTA.  
 

Usnesení č. 15 bylo schváleno.  



18.  Možnost vstupu do ,,Servisní společnosti odpady Olomouckého  
       kraje a.s.“ 

 

Podklady byly zaslány zastupitelům k prostudování elektronicky.   
Po projednání dal starosta hlasovat. 
 

Výsledek hlasování:    Pro     15    Proti 0    Zdrželi se     0 

 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota k návrhu Jana Balcárka , starostu obce  

 

I.   Bere na vědomí  
- důvodovou zprávu ,,Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje a.s.“ 
 

II.  Schvaluje  

záměr na přípravu projektu spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s.,  se 

sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 04148002, 

zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
spisová značka L 14333 („Spolek“), na využívání zbytkových směsných 
komunálních odpadů na území Olomouckého kraje, dle důvodové zprávy. 

 

III. Rozhoduje 

 

o účasti a nepřímém majetkovém vstupu Obce Bílá Lhota do společnosti 
Servisní společnost odpady Olomouckého kraje a.s., akciové společnosti 
založené a existující podle práva České republiky, se sídlem Jeremenkova 
1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 07686501, zapsanou v 

obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka 
B 11088  („Společnost“) prostřednictvím členství ve Spolku, který za tímto 
účelem nakoupí do svého vlastnictví 1132 kusů akcií Společnosti za celkovou 
kupní cenu 16.980,-Kč; 
 

IV.  Ukládá 

 

Starostovi Janu Balcárkovi informovat o tomto rozhodnutí zastupitelstva 
Olomoucký kraj a Spolek nejpozději do 30. 11. 2019.   
 

Usnesení č. 16 bylo schváleno.  



19. Směnná smlouva  - směna pozemků v k.ú. Pateřín. 
 

Podklady byly zaslány zastupitelům k prostudování elektronicky.   
Po projednání dal starosta hlasovat. 

 

Výsledek hlasování:    Pro    14     Proti 0    Zdrželi se   1 

 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,, Směnnou smlouvu 

č.:1004/18/129 “ mezi Obcí Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p. 1 a Lesy České 
republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové a pověřuje 
starostu k podpisu smlouvy.     

 

Usnesení č. 17 bylo schváleno.  

 

20. Žádost ZŠ Bílá Lhota o převedení částky 89.060,66 Kč do rezervního  
      fondu. 

 

Podklady byly zaslány zastupitelům k prostudování elektronicky.   
Po projednání dal starosta hlasovat. 

 

Výsledek hlasování:    Pro     15    Proti 0    Zdrželi se     0 

 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ZŠ Bílá Lhota převedení částky 
89.060,66 Kč  do rezervního fondu.  
 

Usnesení č. 18 bylo schváleno.  

 

21. Žádost ZŠ Bílá Lhota o aktivaci rezervního fondu ve výši 129.551,62 Kč. 
 

Podklady byly zaslány zastupitelům k prostudování elektronicky.   
Po projednání dal starosta hlasovat. 

Výsledek hlasování:    Pro     15    Proti 0    Zdrželi se     0 

 

 

 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ZŠ Bílá Lhota aktivaci rezervního  
fondu ve výši 129.551,62 Kč na financování části projektu ERASMUS. 
 

Usnesení č. 19 bylo schváleno.  

 

22. Smlouva o zřízení věcného břemene č. UZSVM/OOL/6480/2019-OOLM 

 

Starosta seznámil ZO s návrhem smlouvy.  
Po projednání dal starosta hlasovat. 

 

Výsledek hlasování:    Pro     15    Proti 0    Zdrželi se     0 

 

 

 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,, Smlouvu o zřízení věcného 
břemene č. UZSVM/OOL/6480/2019-OOLM mezi  Česká republika – Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 
00 Praha 2 a Obcí Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p. 1, 783 21 Chudobín a 
pověřuje starostu k podpisu smlouvy.   

 

Usnesení č. 20 bylo schváleno.  

 

 

23. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní  
       obslužnosti Olomouckého kraje 

 

Starosta seznámil ZO s návrhem dodatku.  ZO požaduje přesunutí projednání tohoto 
bodu do dalšího ZO a pověřuje starostu ke zjištění dalších informací.   
Starosta hlasovat 

 

 

Výsledek hlasování:    Pro     15    Proti 0    Zdrželi se     0 

 

 

 

 

 



Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje přesunout projednání,, Dodatku 

č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti 
Olomouckého kraje“ mezi Obcí Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p. 1 a 
Olomouckým krajem, Jeremenkova 40 a, 779 11 Olomouc do dalšího ZO a  

pověřuje starostu ke zjištění dalších informací.   
 

Usnesení č. 21 bylo schváleno.  

 

 

24. Různé:  

- Žádost o výměnu kanalizační šachty místo koncové výtokové šachty v k.ú.  
   Červená Lhota.   

Starosta seznámil ZO se žádostí.   
Po projednání dal starosta hlasovat. 

 

Výsledek hlasování:    Pro    0     Proti  13       Zdrželi se    2 

 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota zamítá na náklady Obce Bílá Lhota výměnu 
kanalizační šachty pro parc.č. 203/165 k.ú. Červená Lhota.  
 

Usnesení č. 22 bylo schváleno.  

 

25. Diskuse:  

- Starosta předložil ZO studií přestavby rozestavěné budovy bývalého kina 
v obci Bílá Lhota na OÚ a dům služeb.  – vzato na vědomí 
 

- Paní  vznesla dotaz, zda bude zachován při přestavbě 
budovy bývalého kina přístup na sousední zahrady. Starosta jí odpověděl, že 
toto bude řešeno až v projektové dokumentaci stavby.   
 

- Paní Alena Sedlářová pozvala všechny na ,,Adventní slavnost“ do KD Bílá 
Lhota dne 1.12.2019  

 

- Paní Jitka Dvořáková upozornila na situaci v Červené Lhotě, kdy majitel 
naproti jejich RD usadil sloupky plotu až ke komunikaci.  Starosta jí 
odpověděl, že společně s panem Dvořákem s majitelem jednali o odkupu části 
pozemku kolem cesty, ale majitel bohužel odmítl část pozemku obci 
odprodat.  



26. Závěr. 
 

Starosta obce na závěr poděkoval všem za účast na ZO.       
Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva v 19:30 hod. 

 

 

 

 

 

……………………………………………..                                                 ……………………………………………………                                

       Balcárek Jan – starosta                                                         Alena Sedlářová - místostarostka 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………                                                       .……………………………………………………                               
           Petr Kučmín                  Jitka Dvořáková  


