
  ZÁPIS 

z 8. zasedání Zastupitelstva obce Bílá Lhota, konaného dne  
16. prosince 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 od 

6.12.2019 a na www. stránkách obce od 9.12.2019 do 16.12.2019. 

Dle prezenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 14 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: Josefa Dvořáka, Stanislava 
Huličného, 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     14 Proti 0 Zdrželi se 0 

 

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

Josefa Dvořáka, Stanislava Huličného, 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 ze 7. ZO. 
4.   Dodatek č. 18 ke ,,Smlouvě o provozování skupinového vodovodu Bílá Lhota, jeho  
      údržbě a opravách a případném rozvoji“.  
5.   Rozpočtové provizorium pro hospodaření obce Bílá Lhota na I. čtvrtletí roku 2020.  

6.   Příloha č. 3 ke ,,Zřizovací listině MŠ Bílá Lhota“ – vymezení majetku předaného do  
      správy Mateřské školy Bílá Lhota, příspěvkové organizace, k jejímu hospodářskému  
      využití.   
7.   Příloha č. 3 ke „Zřizovací listině ZŠ Bílá Lhota“ – vymezení majetku předaného do  
      správy Základní školy Bílá Lhota, příspěvkové organizace, k jejímu hospodářskému  
      využití.   
8.   Dodatek č. 2 ke ,,Smlouvě o výpůjčce ze dne 22.10.2002“ mezi Obcí Bílá Lhota,  
      Bílá  Lhota č.p. 1 a Mateřskou školou Bílá Lhota, příspěvkovou organizací.  
9.   Dodatek č. 3 ke ,,Smlouvě o výpůjčce ze dne 22.10.2002“ mezi Obcí Bílá Lhota,  
      Bílá  Lhota č.p. 1 a Základní školou Bílá Lhota, příspěvkovou organizací.           

10.   Dodatek č. 5 ke smlouvě o ukládání odpadu č. 41 mezi Obcí Bílá Lhota č.p. 1 a                   
EKO-UNIMED s.r.o., Medlov 187.      

11.   Dodatek 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 40a. 779 11 Olomouc. 

12.  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby   
č. IV-12-8017083/VB/001, Řimice, p.č. 372/3, svod + kNN mezi Obcí Bílá Lhota, Bílá 
Lhota č.p. 1 a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín.  

13.  Kupní smlouva – koupě pozemku parc.č. 14/1 v k.ú. Bílá Lhota. 
14.  Různé - Žádost MŠ Bílá Lhota o povolní čerpat z rezervního fondu. 
                   - Příloha ke smlouvě č. 16/2013, 9/2014 se ZD Haňovice ze dne 16.10.2014. 
                   - Rozpočtové opatření č. 12/2019. 

15.  Diskuse.  

16.  Závěr. 
 

Starosta dal hlasovat.  

 

Výsledek hlasování:    Pro      14        Proti   0 Zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 

 

3. Seznámení s plněním usnesení ze 7. ZO 

Starosta obce seznámil ZO s plněním usnesení ze 7. ZO. Usnesení jsou plněna 

průběžně.   



Vzato na vědomí 
 

4. Dodatek č. 18 ke ,,Smlouvě o provozování skupinového vodovodu Bílá  
    Lhota, jeho údržbě a opravách a případném rozvoji“. 
 

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

Výsledek hlasování:    Pro    14  Proti  0     Zdrželi se     0 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,, Dodatek č. 18 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. 3 bylo schváleno. 
 

5. Rozpočtové provizorium pro hospodaření obce Bílá Lhota na I. čtvrtletí  
    roku 2020.  

 

Starosta obce Bílá Lhota navrhl rozpočtové provizorium a jeho pravidla 
v následujícím znění: do schválení rozpočtu 2020 se hospodaření obce Bílá 

Lhota na I. čtvrtletí roku 2020 řídí výší ¼ výdajů rozpočtu roku 2019. V rámci 
rozpočtového provizoria lze navíc financovat akce schválené Radou obce, 
příjmy neomezeně a hradit závazky z uzavřených smluv.  
 

Po projednání dal starosta hlasovat. 

 

Výsledek hlasování:    Pro   14   Proti  0     Zdrželi se     0 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje rozpočtové provizorium a jeho 
pravidla v následujícím znění: do schválení rozpočtu 2020 se hospodaření 
obce Bílá Lhota na I. čtvrtletí roku 2020 řídí výší ¼ výdajů rozpočtu roku 
2019. V rámci rozpočtového provizoria lze navíc financovat akce schválené 
Radou obce, příjmy neomezeně a hradit závazky z uzavřených smluv.  
 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 



 

 

6. Příloha č. 3 ke ,,Zřizovací listině MŠ Bílá Lhota“ – vymezení majetku  
    předaného do právy Mateřské školy Bílá Lhota, příspěvkové organizace,    
    k jejímu hospodářskému využití.   
 

Starosta seznámil ZO s přílohou č. 3 ke ,,Zřizovací listině MŠ Bílá Lhota“ – 

vymezení majetku předaného do právy Mateřské školy Bílá Lhota, příspěvkové 
organizace, k jejímu hospodářskému využití. 
Po projednání dal starosta hlasovat. 

 

Výsledek hlasování:    Pro     14    Proti 0    Zdrželi se     0 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje Přílohu č. 3 ke ,,Zřizovací listině MŠ 
Bílá Lhota“ – vymezení majetku předaného do právy Mateřské školy Bílá 
Lhota, příspěvkové organizace, k jejímu hospodářskému využití.  
 

Usnesení č. 5 bylo schváleno.  
 

7.  Příloha č. 3 ke „Zřizovací listině ZŠ Bílá Lhota“ – vymezení majetku  
     předaného do správy Základní školy Bílá Lhota, příspěvkové  
     organizace, k jejímu hospodářskému využití.   
 

Starosta seznámil ZO s přílohou č. 3 ke ,,Zřizovací listině ZŠ Bílá Lhota“ – 

vymezení majetku předaného do právy Základní školy Bílá Lhota, příspěvkové 
organizace, k jejímu hospodářskému využití. 
 

Po projednání dal starosta hlasovat. 

 

Výsledek hlasování:    Pro    14     Proti 0    Zdrželi se     0 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje Přílohu č. 3 ke ,,Zřizovací listině ZŠ 
Bílá Lhota“ – vymezení majetku předaného do právy Základní školy Bílá 
Lhota, příspěvkové organizace, k jejímu hospodářskému využití.  
 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

 



 

 

8.  Dodatek č. 2 ke ,,Smlouvě o výpůjčce ze dne 22.10.2002“ mezi Obcí Bílá  
     Lhota, Bílá  Lhota č.p. 1 a Mateřskou školou Bílá Lhota, příspěvkovou  
     organizací. 
 

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

 

Výsledek hlasování:    Pro    14     Proti 0    Zdrželi se     0 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje Dodatek č. 2 ke ,,Smlouvě o 
výpůjčce ze dne 22.10.2002“ mezi Obcí Bílá Lhota, Bílá  Lhota č.p. 1 a 
Mateřskou školou Bílá Lhota, příspěvkovou organizací a pověřuje starostu 
k podpisu dodatku.  

 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

9.  Dodatek č. 3 ke ,,Smlouvě o výpůjčce ze dne 22.10.2002“ mezi Obcí Bílá  
     Lhota, Bílá  Lhota č.p. 1 a Základní školou Bílá Lhota, příspěvkovou  
     organizací. 
 

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

 

Výsledek hlasování:    Pro     14    Proti 0    Zdrželi se     0 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje Dodatek č. 3 ke ,,Smlouvě o 
výpůjčce ze dne 22.10.2002“ mezi Obcí Bílá Lhota, Bílá  Lhota č.p. 1 a 
Základní školou Bílá Lhota, příspěvkovou organizací a pověřuje starostu 
k podpisu dodatku.  

 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

10.  Dodatek č. 5 ke smlouvě o ukládání odpadu č. 41 mezi Obcí Bílá Lhota 
č.p. 1 a EKO-UNIMED s.r.o., Medlov 187.      

 

Podklady byly zaslány zastupitelům k prostudování elektronicky.   



Po projednání dal starosta hlasovat. 

 

Výsledek hlasování:    Pro     14        Proti 0    Zdrželi se     0 

 

Návrh usnesení: 
  Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,,Dodatek č. 5 ke smlouvě o ukládání 
  odpadu č. 41“ mezi Obcí Bílá Lhota č.p. 1 a EKO-UNIMED s.r.o.,  

  Medlov 187 a pověřuje starostu k podpisu dodatku.     

 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

11. Dodatek 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 40a. 779 11 Olomouc. 

 

 

Podklady byly zaslány zastupitelům k prostudování elektronicky.   
Pan Miroslav Sedlář se zeptal, zda je možná nějaká kontrola použití finančních 
prostředků, jelikož se jedná o několikanásobné zdražení. Starosta mu sdělil, že 
pouze formou výroční zprávy. 
Po projednání dal starosta hlasovat. 

 

Výsledek hlasování:    Pro    14     Proti 0    Zdrželi se     0 

 

Návrh usnesení: 
  Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje Dodatek 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 40a. 779 11 Olomouc a pověřuje starostu k podpisu dodatku.  

 

Usnesení č. 10 bylo schváleno.  

 

12. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o 
umístění stavby   č. IV-12-8017083/VB/001, Řimice, p.č. 372/3, svod + 
kNN mezi Obcí Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p. 1 a ČEZ Distribuce, a.s., 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín.  
 

 

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

 



Výsledek hlasování:    Pro    14      Proti 0    Zdrželi se     0 

 

 

 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,, Smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby  
č. IV-12-8017083/VB/001, Řimice, p.č. 372/3, svod + kNN mezi Obcí Bílá 
Lhota, Bílá Lhota č.p. 1 a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 
Děčín a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.  

 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

13. Kupní smlouva – koupě pozemku parc.č. 14/1 v k.ú. Bílá Lhota. 
Starosta seznámil ZO s návrhem smlouvy na koupi pozemku parc.č. 14/1 v k.ú. Bílá 
Lhota. Vysvětlil ZO Bílá Lhota o jaký pozemek se jedná, dále sdělil, že byl RO 
konanou dne 12.12.2019 pověřen, aby návrh této smlouvy předložil ještě do tohoto 
zastupitelstva.  

Po projednání dal starosta hlasovat. 

 

Výsledek hlasování:    Pro      14    Proti 0    Zdrželi se     0 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,,Kupní smlouvu“ na koupi pozemku 
parc.č. 14/1 – zahrada v k.ú. Bílá Lhota za cenu 207. 480,- Kč mezi panem 

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

 

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

 

14. Různé: 

 

- Žádost MŠ Bílá Lhota o povolní čerpat z rezervního fondu. 
Starosta seznámil ZO se žádostí MŠ o povolení čerpat finanční prostředky 
z rezervního fondu.  Paní ředitelka MŠ sdělila, že zvýšené náklady měla na koberec, 
sítě do okem, žaluzie, energie a stravování zaměstnanců. Starosta upřesnil, že 
s navýšením energií se v rozpočtu částečně počítalo, ale v důsledku zapnutých 
vysoušečů tato energie vzrostla.   
Po projednání dal starosta hlasovat. 



 

Výsledek hlasování:    Pro    14     Proti 0    Zdrželi se     0 

 

 

 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje MŠ Bílá Lhota aktivaci rezervního  
fondu ve výši 57.000,- Kč na pokrytí zvýšených výdajů při vybavování a 
zprovozňování přístavby MŠ. 
 

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

 

- Příloha k e smlouvě č. 16/2013, 9/2014 se ZD Haňovice, ze dne 
16.10.2014 

Starosta seznámil ZO s ,,Přílohou ke smlouvě č. 16/2013, 9/2014 se ZD 
Haňovice, ze dne 16.10.2014“ 

Po projednání dal starosta hlasovat.  
 

Výsledek hlasování:        Pro      14    Proti 0              Zdrželi se     0 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,,Přílohu ke smlouvě č. 16/2013, 
9/2014 se Zemědělským družstvem Haňovice, ze dne 16.10.2014 a pověřuje 
starostu k podpisu této přílohy.  
 

Usnesení č. 14 bylo schváleno.  
 

 

- Rozpočtové opatření č. 12/2019 

Starosta seznámil ZO s rozpočtovým opatřením.  
      Po projednání dal starosta hlasovat.  

 

Výsledek hlasování:        Pro     14     Proti    0              Zdrželi se     0 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,,Rozpočtové opatření č. 12/2019. 
 

Usnesení č. 15 bylo schváleno.  
 

 



15. Diskuse.  

- Starosta sdělil přítomným, že nechal zaměřit polní spojovací cestu mezi 
obcemi Červená Lhota a Hrabí. Přizván byl i zástupce ZD Haňovice. Cesta byla 
vykolíkována a bude zde provedena výsadby stromů, aby nedocházelo nadále 
k jejímu zužování orbou. Dále starosta sdělil, že zaměřování a následná výsadba  
stromů pokračovat i v jiných obcích. 
- Starosta dále sdělil zastupitelům, že na tělocvičně ZŠ je nutno opravit vazníky 
a spoje konstrukce ještě před započetím plánovaného zateplení.  
- Starosta seznámil zastupitele s množstvím vytříděného odpadu.  
- Pan Josef Dvořák upozornil, že děti u ZŠ Bílá Lhota lezou na plynovou budku u 
ZŠ, což je velice nebezpečné. Starosta mu sdělil, že toto si musí řešit v rámci 
školy.   
 

16. Závěr. 

 

Starosta obce na závěr popřál všem krásné vánoční svátky a poděkoval všem za 
účast na ZO.       
Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva v 18:40 hod. 

 

 

 

 

 

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

       Balcárek Jan – starosta                                                         Alena Sedlářová - místostarostka 

 

 

 

 

 

 

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


