
Zápis

z 8. zasedání Rady obce Bílá Lhota,

konaného dne 3.6.2019 od 16,00 hodin na obecním úřadě
v Bílé Lhotě.

1. Zahájení zasedání rady

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

Starosta konstatoval, že dle prezenčnIlistiny jsou přítomni všichni Členové RO. RO je
usnášeníschopná. Zapisovatelem schůze RO je místostarostka obce paní Alena Sedlářová.

2. Schváleni programu schůze RO:

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

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

Petr Kučmin

Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usnesení:

RO obce Bílá Lhota schvaluje následujIcí program 8. schůze RO:

1. zahájení a určení zapisovatele
2. Schválení programu schůze RO
3. Kontrola usneseni z minulé schůze RO
4. Účetní závěrka MŠ za rok 2018

5 Účetní závěrka ZŠ za rok 2018
6. Občerstvení na slavnostní otevřeni MŠ
7. Informace o dobrovolném svazku obcí MAS Moravská cesta
8. SMSČR výzva starostů Olomouckého kraje - odpadové hospodářství
9. Rozpis cen prací a materiálů - zpevněná plocha + patky pro nové autobusové

zastávky
r r r10 Žádost pana o porlzenj uzemni

studie na pozemek par.č. 97/10 v kat. území Měník



11. Cenová nabídka na zpracování studie na opravu stávajIcI budovy kina od firmy
PROKASTAV s. r.o. nám. Svobody 21, Mohelnice

12. Organizace provozu MŠ ve školním roce 2019-2020

13. výběr dodavatele na opravu obecních komunikaci
14. výběr dodavatele na zhotovení obecní komunikace v Hrabi k novým rd
15. Různé
16. Závěr

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

3. Kontrola usnesenlz minulé schůze RO

Starosta obce seznámil RO s plněním usneseníz minulé 7. schůze RO. Usnesení jsou plněna
průběžně. Vzato na vědomí.

4. Účetnlzávěrka MŠ za rok 2018

Starosta obce seznámil RO s účetní závěrkou MŠ. Starosta vysvětlil, diskuze nebyla.

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

Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usneseni:

RO schvaluje účetní závěrku MŠ Bílá Lhota za rok 2018.

Usnesení Č.2 bylo schváleno.

5. Účetnlzávěrka ZŠ za rok 2018

Starosta obce seznám'l RO s účetní závěrkou ZŠ. Starosta vysvětlil, diskuze nebyla

výsledek h asování. Pro:jan Balcárek, A ena Sedlářová, Stan"slav Huličný, jaroslav ž"tný,

Petr Kučmín

Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usnesení:

RO schvaluje účetní závěrku ZŠ Bílá Lhota za rok 2018.



Usnesení Č.3 bylo schváleno.

6. Občerstvení na slavnostní otevřeni MŠ

Starosta obce seznámil RO s objednávkou občerstvení na slavnostní otevření nové třídy MI'
Cena občerstvení se bude pohybovat cca 3.000,-- 3.500,- KČ. Občerstveníobjedná starosta
obce. Diskuze nebyla.

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

Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usnesení:

RO schvaluje občerstveni na slavnostní otevřeni nové třídy MŠ za cenu cca 3.000,- - 3.500,··
KČ

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

7. Informace o Dobrovolném svazku obcí MAS Moravská cesta

Starosta obce seznámil RO s informacemi o možném zřízeni Dobrovolného svazku obcí MA
Moravská cesta.

Diskuze: Stanislav Huličný — co tento svaze obci přinese?

Vysvětlila místostarostka obce Alena Sedlářová /mistopředsedkyně MAS Moravská cestal a
doplnil pan starosta - Nové možnosti přinést regionu podporu malých obcí, meziobecni
spolupráci, vzdělávání a moderní životní styl. Servis by zajistili obcím zkuŠení manažeři, kte'i
mají zkušenosti s dotacemi, ví o možnostech vzdělávání a hlavně region a obce dobře znají .l
ví, co potřebují, co je nejvíc trápí.

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

Petr Kučmín Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usneseni:

ro schvaluje a souhlasí s jednáním o vstupu do Dobrovolného svazku obcí MAS Moravská

cesta.

Usneseni č. 5 bylo schváleno.



8. SMSČR výzva starostů Olomouckého kraje - odpadové hospodářství

Starosta obce seznámil RO s výzvou starostů Olomouckého kraje — odpadové
hospodářství. Jedná se o společném řešení problematiky odpadového hospodářství na
krajské úrovni. Aktuálně zvolené řešení není krajskými zastupiteli ani starosty dobře
vnímáno Je třeba znovuotevřít jednání a nalézt uspokojivější řešení než aktuálně zvolené
Starosta problém vysvětlil, diskuze nebyla.

Vzato na vědomí, řešeníse odkládá na příští schůzi RO.

9. Rozpis cen prací a materiálů - zpevněná plocha + patky pro nové
autobusové zastávky

Starosta obce seznámil RO s rozpisem cen prací a materiálů na provedeni zpevněných ploch
+ patek pro autobusové zastávky, dodané firmou Dlaždičská s.r.o., Červená Lhota 3.

Diskuze nebyla — starosta vysvětlil.

výsledek hlasování Pro.jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stan"slav Huličný, Jaroslav ž"tný,

Petr Kučmín

Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usnesení:

RO schvaluje zhotovení zpevněných ploch + patek pro dvě nové autobusové zastávky dle
rozpisu a cenové nabídky firmy - Dlaždičská s.r.o., Červená Lhota 3.

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

1O.Žádost pana o pořlzenl
územní studie na pozemek par.č. 97/10 v kat. území Měník

Starosta obce seznámil RO se žádostí pana Františka Barančíka, Šafaříkova 1319/ 7 o pořizeR|
územní studie na výstavbu rd na pozemku pare. č. 97/10 v kat. území Měník. O studii rnusi'
žádat obec. Náklady spojené s pořízením studie hradí pan FrantiŠek Barančík.

Starosta obce vysvětlil, diskuze nebyla.

vys edek h asování Pro'jan Balcárek, Alena Sed ářová, Stan"slav Hul"čný, jaroslav žitný,

Petr Kučmín Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usneseni:



RO schvaluje podat žádost na pořízení územní studie na výstavbu rd na pozemku parc.Č.
97/10 v kat. území Měník.

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

11.Cenová nabídka na zpracování studie na opravu stávajlcl budovy kina od
firmy PROKASTAV s. r.o. nám. Svobody 21, Mohelnice

Starosta obce seznámil RO s nabídkou firmy PROKASTAV, s.r.o. nám. Svobody 21, Mohelnicl
na zpracování studie na opravu stávajícího kina. Studii požadovali zastupitelé obce, aby se
k ni mohli vyjádřit i občané, než se zadá zpracování projektové dokumentace. Starosta obc(.
vysvětlil, diskuze nebyla.

výsledek hlasováni: Pro:jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stanislav Huličný, jaroslav žitný,
Petr KuČmín Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usneseni:

RO schvaluje nabídku na zpracováni studie na opravu stávajIcI budovy kina od firmy
PROKASTAV s.r.o. nám. Svobody 21, Mohelnice za nabídkovou cenu 72.600,- KČ.

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

12.Organizace provozu MŠ ve školním roce 2019-2020

Starosta obce seznámil RO s organizací provozu MŠ ve Školním roce 2019/2020.

Vzato na vědomí

13. výběr dodavatele na opravu obecních komunikací

Starosta obce seznámil RO s nabídkami na opravu obecních komunikací. Zápis o výběru
dodavatele je jako příloha k zápisu.

Diskuze: Petr Kučmín — nutné prodloužení komunikace v Měníku cca o 2 m u domu pani

Starosta dal hlasovat

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 opravu místních komunikací dle výběru a to
ROADMEDIC, Pod Senovou 2960/70, Šumperk. Smlouvu o dílo předat na nejbližšI zo.

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

14. výběr dodavatele na zhotovení obecní komunikace v Hrabi k novým rd

Starosta obce seznámil RO s nabídkami na zhotoveni obecní komunikace v Hrabi k novým
rd. Zápis o výběru dodavatele je jako příloha k zápisu.

Starosta vysvětlil, diskuze nebyla a dal hlasovat

výsledek hlasování. Pro:jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stanislav Huličný, jaroslav žitný,
Petr Kučmín Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usnesení:

RO schvaluje výběr dodavatele na zhotovení obecní komunikace dle výběru a to
ROADMEDIC, Pod Senovou 2960/70, Šumperk. Smlouvu o dílo předat na nejbližší zo.

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

15.Různé:

Na vědomi?

- Kontrola usnesení ze 7. zasedání RO

- MěÚ Litovel, odbor dopravy - Oznámení zahájeni stavebního řIzenI- ,,Zklidněni MK me'
Hrabi a Bílá Lhota", na poz. parc.č. 239/1,239/4 v k. ú. Bilá Lhota, pro obec Bílá Lhota

- MěÚ Litovel, odbor životního prostředí, Rozhodnuti výroková část, vyjmutí ze ZPF pro Jiii
, Hrabi. Rozhodnutípro společnost EUROVIA es, a.s. - havarijní plán pro případ

úniku látek ohrožujÍcÍch jakost povrchových nebo podzemních vod pro stavbu : D35 -

aktualizace POPS pro opravu dálnice.

- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství- Bobr evropsk",
výjimka ze zákazu rušit a ničit sídla bobra evropského - opatření obecné povahy - návrh

prodlouženI platnosti povolení— Veřejná vyhláška.



- Státníveterinární správa pro OL Kraj - sdělení k podnětu obce k možnému výskytu
množírny psů v Červené Lhotě u Řimic.

- Verona music— nabídka kulturního programu.

- Ministedrstvo vnitra ČR — sdělení k problematice veřejného opatrovnictví.

- Mělj Litovel, odbor výstavby- výzva k účasti na kontrolní prohlídce - kamenná zIdka na
pozemku parc.č. 11/2 v kat. území Červená Lhota u Řimic, Sděleni k dělení pozemků

stavba RD na parc.č. 203/18, Sdělení k výměně parcel mezi Eva Jelínková a '
, společný souhlas, Územní souhlas a souhlas s provedením ohlášení stavebního

záměru, P k, Hrabi- novostavba RD.

12. Závěr

Starosta ukonČil schůzi rady obce v 18,00 hodin.

Jan Balcárek-starosta obce Alena Sedlářová-Kstostarostka


