
USNESENÍ
z 11. zasedání RO Bilá Lhota, konaného dne 19.8.2019

OR schvaluje:

Usnesení č. 1

Program 11. schůze RO

Usnesení č. 2

podání žádosti do programu MZE 129 293 + nabídku provedeni VR od firmy AXIOM

engineering s.r.o. Pernerova 168, 530 02 Pardubice za nabídkovou cenu 48.000,- KČ bez
DPH - nádrž v Hrabi

Usneseni Č.3

provést ve vegetačním klidu kontrolu vazeb a zdravotní řez lipy v Měniku dle doporučeni
AGENTURY OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY, Oddělení péče o přírodu a

krajinu, Lafayetova 13, Olomouc.

Usnesení č. 4

Smlouvu o nájmu obecního bytu č.p. 12 v Bílé Lhotě paní a to od 1.9.2019
do 30.11.2019.

OR bere na vědomí:

Kontrolu usnesení z 10. zasedání RO

Registraci akce a rozhodnuti z Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace na
stavební úpravy ZŠ Bílá Lhota - Snížení energetické náročnosti objektu. Celková dotace je

4 599 516,46 KČ.

- Parkování u ČNB v Ostravě

-AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY, SPRÁVA CHKO LITOVELSKÉ
POMORAVÍ - Usnesení o zastavení řízení - zpětvzetí žádosti Lesy České republiky

- Rozhodnuti- povolenívýjimky pro těžbu smrku napadeného kůrovci, pro Lesy ČR



- Krajský úřad OL Kraje, náměstek hejtmana Be. Pavel Šoltys, DIS, Olomouc, Dotazník

k využIvánI internetu domácnostmi.

- Ministerstvo vnitra ČR — Informace pro obce k uzavÍránj smluv s využitím
telekomunikačních prostředků.

- Krajský úřad OL Kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oznámení o zahájeni řízení
ve věci výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněného druhu živočicha -
rysa ostrovida.

- iviesLs'Ky Uldů Ltujve|, udbor zlvo[nlho prostreai, Oznameni o zanajen"i voaopravnlrlo rlzen|

s ústním jednáním a bez místního šetření, o povoleni mimořádné manipulace na vodních
dílech - jez Nové Mlýny a mve Nové Mlýny - nad rámec platných manipulačních řádů, Most
ev č. 4498 - 6 Nové Mlýny, Rozhodnuti- předpis za trvalé odnětí půdy ze ZPF manž.

, Oznámení o zahájenÍvodoprávního řízenIs ústním jednáním a bez
místnIho šetřeni- povoleni mimořádné manipulace na vodních dílech -JEZ Řimice,
RozhodnutíVýroková část pro Obec Bílá Lhota-souhlas s odnětím půdy ze zemědělského
půdního fondu na pozemcích par.Č. 210/6 a 210/9 v kat. území Pateřín.

- Městský úřad Litovel, odbor výstavby, Oznámení zahájení územního řIzenI ČEZ Distribuce
!Bílá Lhota - Měník, p.č. 103/3 smyčka kNN" lV-12-8016668, Sdě|enÍ-rozdě|ení a scelení
pozemků parc.č. 203/165, 203/174 v kat. území Červená Lhota u Řimic" pro a
J , Oznámeni zahájení územního řIzeni pro manž. - garáž pro osobní
automobil u RD Bílá Lhota č.p. 53, Územní souhlas pro Vlastivědné muzeum Olomouc -
vodovodní přípojka včetně rozvodu vody mimo budovu, Bilá Lhota -zemědělské muzeum,
Ověření zjednodušené dokumentace - stodola manž. Hrabi, Kolaudační souhlas
s užíváním stavby pro ČEZ Distribuce - "Červená Lhota - úprava, DTS, vNN,KNN" Bilá Lhota -
Červená Lhota, Sdělení- ,,Cyklostezka Bílá Lhota - Měník, chodník vC. opěrných zdí, veřejné
osvětleni" .

l
Jan Balcárek - starosta obce Alena Sedlářová-místostarostka


