
Zápis

ze 12. zasedání Rady obce Bilá Lhota,

konaného dne 16.9.2019 od 16,00 hodin na obecním úřadě
v Bílé Lhotě.

1. Zahájenlzasedánl rady

Zasedání Rady obce Bílá Lhota (dále jen RO) bylo zahájeno v 16,00 hodin starostou obce

panem janem Balcárkem.

Starosta konstatoval, že dle prezenční listiny jsou přítomni všichni členové RO. RO je
usnášeníschopná. Zapisovatelem schůze RO je místostarostka obce paníAlena Sedlářová.

2. Schválení programu schůze RO:

Starosta obce přednesl program schůze RO. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na

doplnění. Program doplněn nebyl.

výsledek hlasování: Pro: jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stanislav Hul'ičný, jaros"lav Zitný,

Petr Kučmin

Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usnesení:

RO obce Bílá Lhota schvaluje následující program 12. schůze RO:

1. Zahájení a určení zapisovatele
2. Schváleni programu schůze RO
3. Kontrola usnesení z minulé schůze RO
4. Stanovení ceny za pronájem kulturního domu cizím zájemcům — svatby
5. Ceník za třIděnI zeminy za hřbitovem v Bílé Lhotě
6. výběr dodavatele na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení -

cyklostezka Bílá Lhota - Měník
7. Rozpočtové opatření č. 7/2019

8. Různé

9 Závěr

Usnesení č. 1 bylo schváleno.



3. Kontrola usnesení z minulé schůze RO

Starosta obce seznámil RO s plněním usneseníz minulé 11. schůze RO. Usneseni jsou plněna
průběžně. Vzato na vědomí

4. Stanovení ceny za pronájem kulturního domu cizím zájemcům - svatby

Starosta obce seznámil RO s informaci, že je zájem o pronájem kuíturnIho domu v Bilé Lhotě
na konání svatby. Pronájem KD cizím zájemcům je 4.000,- + energie, konánísvatby cizím
zájemcům se změní?

Diskuze - Sedlářová navrhla stejný poplatek ve stejné výši jak je stanoven 4.000,- + energie

výsledek hlasování: Pro: jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stanislav Huličný, jaroslav žitný,
Petr Kučmin

Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usnesení:

RO schvaluje cenu za pronájem kulturního domu v Bílé Lhotě ve stejné výši jak je stanoven
4.000,- KČ + energie i cizím zájemcům na konáni svateb.

Usnesení Č.2 bylo schváleno.

5. Ceník za třlděnlzeminy za hřbitovem v Bílé Lhotě

Starosta obce seznámil RO s ceníkem za třÍdění odpadu na místě za hřbitovem od firmy

Damajka.

Diskuze : Sedlářová-kolik je tam asi vleček na vytřIděnŕ? Odpověděl pan starosta, že asi tak 7.

výsledek hlasovánI: Pro: jan Ba čárek, A ena Sedlářová, Stan'slav Hul"čný, Jaroslav žitný,

Petr Kučmín

Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usnesení:

ro schvaluje vytříděni odpadu na místě za hřbitovem firmou Damajka dle nabídkového
ceníku.



Usnesení č. 3 bylo schváleno.

6. výběr dodavatele na zpracováni projektové dokumentace pro stavební
povolení - cyklostezka Bílá Lhota - Měník

Starosta seznámil RO se třemi nabídkami na zpracování projektové dokumentace pro
stavební povolení— cyklostezka Bílá Lhota - Měník

Diskuze nebyla- starosta vysvětlil.

výsledek hlasování: Pro: jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stanislav Huličný, jaroslav žitný,
Petr Kučmin

Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usnesení:

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

7. Rozpočtové opatření č. 7/2019

Starosta seznámil RO s rozpočtovým opatřením č. 7/2019.

Diskuze nebyla- starosta vysvětlil.

vys edek h asován"' Pro jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stan"slav Hul"čný, jaroslav žitný,

Petr Kučmin

Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usneseni:

R? oµat"e"ŕ č. 7/2019.

Usnesení č. 5 bylo schváleno.



8. Různé - na vědomi

- Kontrola usnesení z 11. zasedání RO

- Okresní soud Olomouc — šetření v rodině — omezená svéprávnost . Šetření

v rodině pořídíAlena Sedlářová.

- Policie České republiky, Obvodní odděleni Litovel - Oznámení přestupku

- Studny Doležel a janiček Olomouc- hydrogeologický průzkum vrtu v k.ú. Hradečná .
- Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s. k žádosti Obce Bilá Lhota k umístěnÍsvÍtidel 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 IO!omouckého kraje zřizovaná obcemi.
- KÚ OL Kraje, Odbor životního prostředí- monitoring prostorové aktivity rysa ostrovida.

- Městský úřad Litovel, Odbor životního prostředí, Oznámeníveřejnou vyhláškou vlastníkům
lesů o možnosti převzetí|esnÍch hospodářských osnov zpracovaných pro zařizovací obvod
Litovel., Oznámení o zahájení vodoprávního řIzenI bez ústního jednáním a bez místního
šetření- hydrologický průzkum vrtu, parc.Č. 254 v kat. území Hradečná u Bílé Lhoty - pan

ý, Rozhodnuti povolení mimořádné manipulace na vodních dílech - jez Nové Mlýny-
obnova hrubých česlí vtokového objektu, Usnesení přerušení povolení mimořádné
mankulace na vodních dílech - jez Řimice do 31.12.2019,. Rozhodnutí govo]enÍ k některým
činnostem realizace hydrogeologického průzkumu vrtu a poz. parc.Č. 254 v Hradečné pan

- Ministerstvo životního prostředí- vyhodnoceni připomínkového řízení k návrhu péče o NPP

Park v Bílé Lhotě na období 2020-2029.
- ČSSZ Praha - změny v nemocenském pojištění.
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, správa CHKO Litovelské Pomoraví- oznámeni o
zahájení správního řízení, vyrozumění účastníků řízení o možnosti vyjádřit se k podkladům

rozhodnutí- výjimka závodu BOBR CUP 2019.
- Koordinátor projektu sociálních služeb jeseník - plánování sociálnIch

služeb pro ORP Litovel.
- MěÚ, Odbor dopravy Litovel - Oznámeniveřejnou vyhláškou - stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích ,,Provádění sezónních prací v zemědělství- nakládka
cukrové řepy z pole do nákladních prostoru přistavených automobilů stojÍcÍch na silnici",
Rozhodnuti- povoleni úplné uzavírky kř.sil. |||/37317 a |||/373230, a siLHl/37320 až po



začátek obce Bouzov, část podolí, Oznámeníveřejnou vyhláškou - přechodná úprava
provozu na pozemních komunikacích most Nové Mlýny do 31.12.2019, Rozhodnuti- 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 - S Hrabi- kanalizační
přípojka sp]ašková a vodovodní přípojka včetně rozvodu vody mimo bíjdovu - Hrabi č.p. 9.
Územní souhlas - - vodovodní přípojka, Červená Lhota 43, Územní souhlas -
urrňstěni stavby Hrabi, parc.č. 33/3, VNN, k NNM ČEZ Distribuce, společný souhlas,ÚzemnI
souhlas pro ZENIT, spol. s r.o. ,,Venkovní ocelový přístřešek Červená Lhota", Územní souhlas
-V Mohelnice - ,,Vodovodní přípojka rd č.p.66 Bilá Lhota", ÚzemnIsouhlas -
Maksantová Zuzana a M ,Bňá Lhota 10 - vodovodní přípojka,
Řimice 48 - vodovodní přípojka, společný souhlas, Územní souhlas s provedením stavby -J

- stavební úpravy RD Hrabi 32, Sdělení- ,,přístavba přístřešku ke stavbě pro chov
domácího zvířectva - Řimice 106, , Rozhodnuti, Územní rozhodnutí ČEZ Distribuce - Bílá
Lhota - Měník, parc.č. 103/3 smyčka kNN a Rozhodnutí- Územní rozhodnutí ČEZ Distribuce
- Bílá Lhota Měník, Územnisouhlas -T Mohelnice, výstavba přípojky vody
Bila Lhotä g, Územní souhlas - kanalizačnI přípojka,Červená Lhota 93, společný "
souhlas ZENIT Červená Lhota -venkovní ocelový přístřešek.

12. Závěr

Starosta ukončil schůzi rady obce v 18,00 hodin.

Jan Balcárek-starosta obce Alena Sedlá řová-místosta rostka


