
USNESENÍ
z 14 . zasedání RO Bílá Lhota, konaného dne 13.11.2019

OR schvaluje:

Usnesení Č. i

Program 14. schůze RO

Usnesení č 2

ro schvaluje pronájem bývalé prodejny v Červené Lhotě od 1.12.2019 panu

za cenu obvyklou, s výpovědní lhůtou 2 měsíce.

Usnesení Č.3

prodlouženi nájemní smlouvy bytu č.p. 12 v Bílé Lhotě nad bývalou hospodou paní
a to od 1.12.2019 do 29.2.2019.

Usnesení č. 4

odsun úpravy hřiště v Hradečné na pozdější dobu.

Ukládá starostovi obce vyvolat jednání se zástupci Pateřína o představě hřiště a jeho
využití.

Usnesení č. 5

smlouvu zaslanou ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, Praha 4, 140 53, -finanční
příspěvek ve výši 20.000,- KČ na reklamu a propagaci při rozsvÍcenÍ vánočního stromu.

Usnesení č. 6

Rozpočtové opatřeni č. 10/2019.

OR bere na vědomi:

Kontrola usnesení z 13. zasedání RO

- Zápis KÚ OI, k'aje - Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce



- Státní oozemkový úřad prostějov - Komplexní pozemkové úpravy v kat.územi Plumlov -
oznámení o vystaveni návrhu komplexních pozemkových úprav - možnost nahlédnout.

- Oznámeni obecního úřadu Měrotín - společné jednání o návrhu územního plánu Měrotín

- Rozhodnutí MěÚ Litovel, odbor dopravy - povolení úplné uzavírky kŕ. Sil. lll/37317 a
lll/37320 a dále siljll/37320 až po začátek obce Bouzov, část Podolí- prodloužení dříve
povoleni uzavírky 21.10. do 27.10.2019.

- Agentura ochrany přírody a krajiny CR, OddělenICHKO Litovelské Pomoraví, Husova úl.
906/5a, Litovel- Oznámenío zahájenÍsprávního řIzenI, seznam podkladů pro rozhodováni,
Koncept výrokové části rozhodnutí, Vyrozuměnío možnosti vyjádřit se k podkladům

—"Č[r)eiák Ešornbus.

- Krajský úřad OL kraje, odbor školství- Informace o úpravě rozpočtu přímých neinvestičních
výdajů k 11.10.2019 pro školy a školská zařízení OL kraje zřizovaná obcemi.

-Krajský úřad OL kraje, odbor životního prostředí a zemědělství Rozhodnutí povolení výjimky
- rys ostrovid., povolenitěžby Nová Ves.

-MěÚ, odbor výstavby Litovel, sděleni nabytí právní moci ,,Bílá Lhota - Měník, p.č.
103/3smyčka kNN, lV-12-8016668" p ., Oznámení zahájení řízen a pozváni
k ústnímu jednání- - garáž se skladem a přístřešek k RD č,p, 1
Červená Lhota, dešťová kanalizace rozvody vody, splaš kové kanalizace a el,. Energie vedené
mimo budovu., Územní rozhodnutí garáž u RD Bilá Lhota č.p. 53.

Jan Balcárek - starosta obce Alena Sedlářová-místostarostka


