
USNESENÍ 
z 15 . zasedání RO Bílá Lhota, konaného dne 12.12.2019 

OR schvaluje: 

Usnesení č. 1 

Program 15. schůze RO 

Usnesení č. 2 

rozpočtovou změnu č. 11/2019 

Usnesení č.3 

platový výměr ředitelky MŠ od 1.1.2020 dle přeloženého návrhu 

Usnesení č. 4 

vyplacení ročních odměn ředitelce MŠ paní dle návrhu 

Usnesení č. 5  

nabídku majitele pozemku na odkup pozemku parc. č. 14/1 v kat. území Bílá Lhota pana 
Prokeše za cenu 140,- Kč/m2 a a pověřuje starostu předložit kupní smlouvu ke schválení 
nejbližšímu ZO. 

Usnesení č. 6 

poskytnout příspěvek Společnosti pro ranou péči, pobočka Olomouc ve výši 12 000,-Kč.  

Usnesení č. 7  

požádat Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod pozemku parc.č. 496/224 orná půda 
v kat. území Řimice . 

Usnesení č. 8  

vyplatit Fa LES-AGRO- KOMPLEX částku  134.912,58 Kč s DPH za provedené pěstitelské 
práce a zřizování oplocenek v obecním lese. 

Usnesení č. 9 

vyplatit částku 19.602,- Kč s DPH za zajištění TDI na akci „Renovace veřejného osvětlení ve 
vybraných částech obce Bílá Lhota“ panu Zdeňku Kolmašovi 



Usnesení č. 10  

Smlouvu s ROOT  IT s.r.o. Kollárova 808/5,784 01 Litovel  o správě IT v rozsahu balíčku 
služeb ROOT Správce 360 Standard dle rozpisu.  

Usnesení č. 11 

ukládá starostovi obce svolat jednání o prodeji pozemku parc. č. 232/6 v kat.  území Bílá 
Lhota se sousedními pozemky, po té nechat zpracovat GP a vyvěsit záměr obce. Na 

pozemek parc. č. 324/4 v kat. území Pateřín nechat zpracovat GP a vyvěsit záměr obce.   

Usnesení č. 12 

vyplacení mimořádné odměny řediteli ZŠ Bílá Lhota panu  za II. pololetí 
2019 dle návrhu. 

Usnesení č. 13 

zpracování projektové dokumentace na zakázku „ZŠ Bílá Lhota – Oprava ocelové 
konstrukce ze systému KORD“ firmou STAPROM CZ s.r.o. za cenu 41.745,-Kč s DPH  

 

OR bere na vědomí: 
- Kontrolu usnesení z 14. zasedání RO 

- Oznámení přestupku 

- Dražební vyhlášku – – pozemek 78/309 kat. území  Bílá Lhota a pozemek 
78/51 v kat. území Bílá Lhota 

- Upozornění Státní veterinární správy v souvislosti s šířením afrického moru prasat 
v sousedním Polsku. 

- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Litovelské Pomoraví – Oznámení o 
zahájení správního řízení, seznam podkladů pro rozhodování, Koncept výrokové části 
rozhodnutí, Žádost o sdělení vodoprávního úřadu, Usnesení o stanovení lhůty k provedení 
úkonu – povolení výjimky, oprava technologie MVE Víska 

- Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí – Rozhodnutí o odvodu za trvalé odnětí 
půdy ze ZPF  Rozhodnutí o odvodu za trvalé odnětí půdy ze ZPF  

, zrušení stavby vodního díla čistírna odpadních vod 

- Městský úřad Litovel, odbor výstavby  - Sdělení o nabytí právní moci garáž pro osobní 
automobil u RD Bílá Lhota č.p. 53, dešťové kanalizaci a vsakovacího zařízení pro 



Oznámení o zahájení řízení  dřevěný přístřešek u RD č.p. 
49, Červená Lhota ,  Kolaudační souhlas s užíváním stavby pro 

– venkovní ocelový přístřešek,  Rozhodnutí dodatečné povolení stavby pro 
, garáž se skladem a přístřešek k RD č.p- 1, Červená 

Lhota, dešťová kanalizace, rozvody vody, splaškové kanalizace a elektrické energie vedené 
mimo budovu. 

- Krajský úřad Ol. kraje, odbor školství a mládeže – Informace o rozpuštění krajské rezervy na 

platy pro školy as školská zařízení Olomouckého kraje zřizovaná obcemi.   

 

 

   

 

……………………………………………………                                ……………………………………………………     

    Jan  Balcárek - starosta obce                                           Alena Sedlářová-místostarostka  


