
Zápis

z 9. zasedání Rady obce Bílá Lhota,

konaného dne 1.7.2019 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 panIAlena Sedlářová.

2. Schválení programu schůze RO:

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

výsledek hlasováni' Pro: Jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stanislav Huličný, Jaroslav žitný,
Petr KuČmin

Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usnesení:

RO obce Bílá Lhota schvaluje nás|edujÍcÍ program 9. schůze RO:

1. zahájení a určení zapisovatele
2. Schválení programu schůze RO
3. Kontrola usnesení z minulé schůze RO
4. Mimořádná odměna ředitele ZŠ
5. Smlouva o poskytnuti dotace na ,,Koncert v arboretu"
6. Žádost Char"ty Šternberk, středisko L'tovel o poskytnut" f"nančního daru na sociáln"

péči
7. Žádost ZO ČSV B1á Lhota o poskytnut" f"nančniho daru
8. Žádost HUBERTUS Pateřín o poskytnut" finančního daru z rozpočtu obce
9. Návrh pana na odkoupeni nebo směnu pozemků
10. Pražská plynárenská, a.s. - Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu
11. Enterplex - výsledky on-line výběrového řIzení na dodavatele zemního plynu
12. RozpoČtové oDatřenľ Č. 4/2019



13. Různé
14. Závěr

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

3. Kontrola usnesenlz minulé schůze RO

Starosta obce seznámil RO s plněním usneseníz minulé 8. schůze RO. Usneseni jsou plněna
průběžně. Vzato na vědomi.

4. Mimořádná odměna ředitele ZŠ

Starosta obce seznámil RO s návrhem mimořádné odměny za l. Po|o|eti 2019 řediteli ZŠ Bílá
Lhota panu Navrhovaná Částka je Diskuze nebyla.

výsledek hlasováni: Pro' Jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stan"slav Huličný, Jaroslav žitný,
Petr Kučmín

Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usnesení:

ro schvaluje mimořádnou odměnu za l pololetí 2019 řed"teli ZŠ panu
dle ňávrňu.

Usneseni Č.2 bylo schváleno.

5. Smlouva o poskytnutí dotace na ,,Koncert v arboretu"

Starosta obce seznámil RO se Smlouvou zaslanou KÚ Olomouckého kraje na poskytnutí
dotace na ,,Koncert v arboretu" ve výši 10.000,- KČ. Vystupoval František Nedvěd se skupinou
TIE BREAK. Starosta vše vysvětlil, diskuze nebyla.

iiýsieciék ňiasování. Pro' lan Balcárek, Aľena Sedlářová, Stan's'av Hu"ičný, iarosiav ž'tný,
Petr Kučmín

Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usnesení:

RO schvaluje Smlouvu zaslanou KÚ Olomouckého kraje na poskytnutí dotace na ,,Koncert
v arboretu" ve výši 10.000,- kč a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.



Usnesení Č.3 bylo schváleno.

6. žádost Charity šternberk, středisko Litovel o poskytnutifinančního daru na
sociální péči

Starosta obce seznám"1 RO se žádost' Charity Šternberk, středisko Litovel o poskytnutí
finančního daru na provoz pečovatelské služby. Sociálni péče je poskytována 10 našim
občanům. RO každým rokem přispívá 1.000,- KČ na 1občana a rok. Diskuze nebyla.

'!Ýs!£d2k Prc: Jar: Balcárek, ÁéRä Sedlářová, Stanislau Hu,ičný, Jai LvjĽáV žitríý,

Petr Kučmín

Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usnesení:

RO schvaluje finanční dar ve výši 10 000,- KČ na soc"áln" péč" pro Charitu Šternberk,
středisko Litovel.

Usneseni č. 4 bylo schváleno.

7. Žádost ZO ČSV Bilá Lhota o poskytnutífinančního daru

Starosta obce seznámil RO se žádostízO ČSV Bilá Lhota o poskytnutÍfinančnjho daru na
léčiva. RO navrhuje 8.000,- KČ. Starosta vysvětlil - diskuze nebyla.

výsledek hlasován": Pro: jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stanislav Hul'čný, jaroslav ž"tný,
Petr Kučmín Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usnesení:

po scl?vah.lje firmnřní dar ve výši &000,- KČ pro ZO ČSV Bílá Lhota

Usneseni č. 5 bylo schváleno.

8. Žádost HUBERTUS Pateř"n o poskytnut° f"nančn"ho daru z rozpočtu

Starosta obce seznámil RO se žádostí HUBERTUS Pateřín o poskytnutífinančnÍho daru na VIl.
Dostaveníčko v Pateříně. RO navrhuje částku 5.000,- KČ. Diskuze: pan Huličný - každým
rokem přispíváme.



výsledek hlasováni: Pro: Jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stanislav Hul"čný, jaroslav žitný,
Petr Kučmín

Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usnesení:

RO schvaluje finanční dar pro HUBERTUS Pateřín ve výši 5.000,- KČ na VIl. Dostaveníčko
v Pateříně.

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

9. Návrh pana S na odkoupenlnebo směnu pozemků

Starosta obce seznámil RO se žádostí pana S na odkoupeni nebo směnu
pozemků. Jedná se o pozemek parc.č. 245/2 v k.ú. Bílá Lhota a za to části pozemku p. č. 41
v k.ú. Bílá Lhota.

Diskuze : všichni jedná se o místní komunikace k obecnímu lesu.

výsledek hlasování: Pro' jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stan"slav Huličný, Jaroslav ž"tný,
Petr Kučmín

Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usnesení:

RO ukládá starostovi obce projednat s panem možnou směnu nebo
odkup jiného pozemku. Rozhodnutí na přIští RO.

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

1O.Pražská plynárenská, a.s. - Smlouva o sdružených službách dodávky
zemního plynu

Starosta obce seznámil RO se Smlouvou Pražské plynárenské, a.s. o sdružených službách
dodávky zemního plynu vysoutěženou v elektronické aukci.

Starosta obce vysvětlil, diskuze nebyla.

výsledek hlasování: Pro: Jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stanislav Huličný, jaroslav žitný,
Petr Kučmin Proti: ú zdrželi se: O



Návrh usnesení:

RO schvaluje Smlouvu uzavřenou mezi Pražskou plynárenskou, a.s. a Obci Bílá Lhota o
sdružených službách dodávky zemního plynu vysoutěženou v elektronické aukci.

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

11.Enterp/ex - výsledky on-line výběrového řlzenl na dodavatele zemního
plynu- kalkulace úspory

Starosta obce seznámil RO se zprávou od firmy ENTERPLEX - výsledky on-line výběrového
řIzení na dodavatele zemního plynu- kalkulace úspory.

Starosta obce vysvětlil, diskuze nebyla.

výsledek hlasování: Pro: jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stanislav Hul'čný, jaroslav ž"tný,
Petr Kučmín Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usnesení:

RO schvaluje zprávu od firmy ENTERPLEX - výsledky on-line výběrového řIzení na
dodavatele zemního plynu- kalkulace úspory.

Usneseni č. 9 bylo schváleno.

12.Rozpočtové opatřenlč. 4/2019

Starosta obce seznámil RO s rozpočtovým opatřením č. 4/2019. Jedná se o přesun
v položkách. Starosta obce vysvětlil, diskuze nebyla.

výsledek hlasován". Pro: Jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stan"slav Hul'čný, jaroslav žitný,

Petr Kučmín Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usneseni:

RO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019.

Usneseni č. 10 bylo schváleno.



13.Různé:

Na vědomí:

- Kontrola usneseni z 8. zasedání RO

- Agentura ochrany přírody a krajiny, správa CHKO Litovelské Pomoraví, Oznámení o
zahájení správního řízeni, Koncept výrokové části rozhodnutí, Vyrozumění účastníků řízení o
možnosti vyjádřit se k podkladům - výjimky -těžba smrku napadeného kůrovci.

- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí- Rozhodnutí o povoleni
výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných území.

- Ministerstvo životního prostředí— Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu
péče o NPP Park v Bilé Lhotě na období 2020-2029.

- Ministerstvo spravedlnosti ČR - Podáván průběžného oznámení veřejnými funkcionáři do
3(j.6.ZUi9.

- Obecní úřad Moravičany - Veřejná vyhláška - projednání návrhu změny Č. 1 územního
plánu obce Moravičany.

- Lesy ČR - žádost o povolení asanace kůrovci napadených či ohrožených anebo živelnou

kalamitou postižených lesních porostů ve 2. Zónách CHKO Litovelského Pomoraví.

- Česká pošta - sdělení o přemístění Řídící pošty Partner ·

- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje - Rozhodnutío
zamítnut napadené usnesení Stavebního úřadu Litovel ze dne 11.3.2019 {B .

- -Litovelská geodezie -Vyrozumění o označení bodu na hranici pozemku parč. č. 244/2 a
244/1 kat. území Řimice.

- Katastrální úřad pro olomoucký kraj, Oznámeni o opravě chyby v údajích katastru
nemovitosti ze dne 26.6.2019.

- Městský úřad Litovel, odbor dopravy - Rozhodnuti- Stavební povolení- ,,Zklidnění MK
mezi Hrabi a Bílá Lhota ,, pro Obec Bilá Lhota.

- Mělj Litovel, odbor výstavby - Rozhodnutí Územní rozhodnutí VyhláŠkou ,,Cyklostezka Bílá
Lhota - Měník, chodník vC. opěrných zdí, vo" pro Obec Bílá Lhota, Souhlas s provedením

3Ldvebního záměru, stavební úpravy douč p. i Měník, 5děi"eníz jednání na místě
samém — volně ložené kameny na parc.Č. 11/2 v kat. území Červená Lhota u Řimic.

- Koordinátor integrovaného dopravního systému - Příprava jízdních řádů železniční dopravy

na období 209/2020.



12. Závěr

Starosta ukončil schůzi rady obce v 17,30 hodin.

Jan Balcárek-starosta obce Alena Sedlářová-místostarostka


