
:' USNESENÍ
z iž . zasedání RO Bílá Lhota, konaného dne i6.9.ŽO1'j

OR schvaluje:

Usnesení č. 1

Program 12. schůze RO

Usneseni č. 2

cenu za pronájem kulturního domu v Bilé Lhotě ve stejné výši jak je stanoven 4.000,- KČ +
energie i cizím zájemcům na konání svateb

Usnesení Č.3

vytříděnÍ odpadu na místě za hřbitovem firmou Damajka dle nabídkového ceníku.

Usnesení č. 4

výběr dodavatele na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení-
cyklostezka Bílá Lhota - Měník - zápis z výběru je jako příloha k zápisu.

Usnesení č. 5

Kozpočtové opatřeni" č. 7/'2019

OR bere na vědomí:

Kontrolu usneseniz 11. zasedání RO

Okresní soud Olomouc šetřen' v rodině omezená svéprávnost T Šetření
v rodině pořídÍA|ena Sedlářová.

- Policie České republiky, ObvodnÍoddě|eni Litovel- Oznámení přestupku
- 5tuúny Ijoiežei a ianIČek Olomouc - hydrogeologický průzkum vrtu v k.ú. Hŕadečná
- Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s. k žádosti Obce Bílá Lhota k umÍstěni svítidel v Červené Lhotě.
- Krajský úřad OL Kraje, Odbor školství a mládeže -Informace o úpravě rozpočtu přímých
neinvestičních výdajů k 30.8.2019 pro školy a školská zařízen ÍO|omouckého kraje zřizovaná obcemi.
- KÚ OL Kraje, Odbor životního prostředí- monitoring prostorové aktivity rysa ostrovida.



- Městský úřad Litovel, Odbor životního prostředí, Oznámeniveřejnou vyhláškou vlastníkům
lesů o možnosti převzetí|esnjch hospodářských osnov zpracovaných pro zařizovací obvod
Litovel., Oznámeni o zahájení vodoprávního řIzenI bez ústního jednáním a bez mIstnIho
šetření- hydrologický průzkum vrtu, parc.č. 254 v kat. území Hradečná u Bilé Lhoty - pan
Milčický, Rozhodnutí povoleni mimořádné manipulace na vodních dílech - jez Nové Mlýny -
obnova hrubých čes!ivtokového objektu, Usnesení přerušení povoleni mimořádné
manipulace na vodních dílech - jez Řimice do 31.12.2019, Rozhodnutí povolení k některým
:: k'ýdrogedůgického průzkumu vrtu a µůz µai"c č 254 \/ jjchj

- Ministerstvo životního prostředÍ-vyhodnoceni připomínkového řIzenI k návrhu péče o NPP
Park v Bílé Lhotě na období 2020-2029.
- ČSSZ Praha - změny v nemocenském pojištěni.
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, správa CHKO Litovelské Pomoraví- oznámenío
zahájení správního řIzenI, vyrozumění účastníků řízení o možnosti vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí- výjimka závodu BOBR CUP 2019.
- Koordinátor projektu sociálních služeb M Jeseník - p|ánovánÍsociá|ních
služeb pro ORP Litovel.
- MěÚ, Odbor dopravy Litovel - Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodné Úpravy
provozu na pozemních komunikacích ,,Prováděnísezónních pracív zemědělství- nakládka
cukrové řepy z pole do nákladních prostoru přistavených automobilů stojicích na silnici",
Rozhodnutí- povolení úplné uzavírky kř.sil. ňl/37317 a ňl/373230, a siljll/37320 až po
začátek obce Bouzov, část Podolí, Oznámeníveřejnou vyhláŠkou - přechodná úprava
provozu na pozemních komunikacích most Nové Mlýny do 31.12.2019, Rozhodnutí- úplná
uzavírka sil lll/4498 Nové Mlýny od 23.9.2019 do 31.12.2019 - oprava mostu - most ev.č.

4498 Nové Mlýny.

- Městský úřad Litovel, odbor výstavby, Územní souhlas - Hrabi- kanalizační
přípojka splašková a vodovodní přípojka včetně rozvodu vody mimo budovu - Hrabi č.p. 9,
ljzemnĹ souhlas — — vQdQvodní přípojka, Červená l-hota 43, |i7pmnÍ <cmhlm< —
umístění stavby Hrabi, parc.č. 33/3, VNN, k NNM ČEZ Distribuce, společný souhlas,Územní
souhlas pro Z spol. s r.o. ,,Venkovní ocelový přístřešek Červená Lhota", Územní souhlas
-V , Mohelnice - ,,Vodovodní přípojka rd č.p.66 Bilá Lhota", ÚzemnIsouhlas -

a l,Bňá Lhota 10 -vodovodní přípojka,
Řimice 48 - vodovodní přípojka, společný souhlas, Územní souhlas s provedením stavby

- stavební úpravy RD Hrabi32, Sděleni- ,,přístavba přístřešku ke stavbě pro chov
domácího zvířectva - Řimice 106, , Rozhodnutí, Územní rozhodnutí ČEZ Distribuce - Bílá
Lhota - Měník, parc.č. 103/3 smyčka kNN a Rozhodnutí- ÚzemnÍrozhodnutí ČEZ Distribuce
- Bílá Lhota Měník, Územní souhlas -T , Mohelnice, výstavba přípojky vody
Bílá Lhota 9, Územní souhlas K kanalizační přípojka,Červená Lhota 93, společný

souhlas Červená Lhota - venkovní ocelový přístřešek.



Jan Balcárek - starosta obce Alena Sedlářová-místostarostka


