
USNESENÍ
z 8 . zasedání RO Bílá Lhota, konaného dne 3.6.2019

OR schvaluje:

Usnesení č. 1

Program 8. schůze RO

Usnesení č. 2

účetní závěrku MŠ Bílá Lhota za rok 2018.

Usnesení č. 3

účetní závěrku ZŠ Bilá Lhota za rok 2018.

Usnesení č. 4

občerstvení na slavnostní otevření nové třídy MŠ za cenu cca 3.500,- KČ.

Usneseni č. 5

a souhlasí s jednáním o vstupu do Dobrovolného svazku obcí MAS Moravská cesta.

Usnesení č. 6

zhotovení zpevněných ploch + patek pro dvě nové autobusové zastávky dle rozpisu a
cenové nabídky firmy - Dlaždičská s.r.o., Červená Lhota 3.

Usnesení č. 7

podat žádost na pořIzenI územní studie na výstavbu rd na pozemku parc.č. 97/10 v kat.
území Měník.

Usnesení č. 8

nabídku na zpracování studie na opravu stávajIcI budovy kina od firmy PROKASTAV s.r.o.
nám. Svobody 21, Mohelnice za nabídkovou cenu 72.600,- KČ.

Usneseni č. 9

výběr dodavatele na opravu místních komunikací dle výběru a to roadmedic, pod
Senovou 2960/70, Šumperk. Smlouvu o dílo předat na nejbližší zo.



Usneseni č. 10

výběr dodavatele na zhotovení obecní komunikace dle výběru a to roadmedic, pod
Senovou 2960/70, Šumperk. Smlouvu o dílo předat na nejbližší zo.

OR bere na vědomí:

Kontrolu usnesení ze 7. zasedání RO

- výzvu starostů Olomouckého kraje - odpadové hospodářství, zaslané od SMSČR

- organizaci provozu MŠ ve Školním roce 2019/2020.

- Oznámeni zahájenístavebního ňzení- ,,Zklidněni MK mezi Hrabi a Bílá Lhota", na poz.
parc.Č. 239/1,239/4 v k. ú. Bilá Lhota, pro obec Bilá Lhota, zaslané MěÚ Litovel, odbor

dopravy

- Rozhodnutí výroková část, vyjmutí ze ZPF pro J Hrabi. Rozhodnutí pro
společnost EUROVIA es, a.s. - havarijní plán pro případ úniku látek ohrožujÍcÍch jakost
povrchových nebo podzemních vod pro stavbu : D35 - aktualizace POPS pro opravu dálnice,
zaslané MěÚ Litovel, odbor životního prostředí

- výjimku ze zákazu rušit a ničit sídla bobra evropského - opatření obecné povahy - návrh
prodlouženI platnosti povolení— veřejnou vyhlášku, zaslanou - Krajský úřad Olomouckéhc

kraje, Odbor Životního prostředí a zemědělství

- sděleni k podnětu obce k možnému výskytu množirny psů v Červené Lhotě u Řimic, zaslaln

Státní veterinární správa pro OL Kraj

- nabídka kulturnIho programu od Verona Music.

- sdělení k problematice veřejného opatrovnictví, zaslané Ministerstvem vnitra ČR -



- výzvu k účasti na kontrolní prohlídce - kamenná zídka na pozemku parc.č. 11/2 v kat. úze"'
Červená Lhota u Řimic, Sdělení k dělení pozemků D stavba RD na parc.č. 203/18,
Sdělení k výměně parcel mezi a , společný souhlas, Územní

souhlas a souhlas s provedením ohlášeni stavebního záměru, Pe k, Hrabi- novostavba
RD, zaslané - MěÚ Litovel, odbor výstavby.

jan Balcárek - starosta obce Alena Sedlářová-místostarostka


