
  Zápis 

ze 15. zasedání Rady obce Bílá Lhota, 

konaného dne 12.12.2019 od 15,00 hodin na obecním úřadě 
v Bílé Lhotě. 

 

1. Zahájení zasedání rady 

Zasedání Rady obce Bílá Lhota (dále jen RO) bylo zahájeno v 15,00 hodin starostou obce  

panem Janem Balcárkem. 

Starosta konstatoval, že dle prezenční listiny jsou přítomni 4 členové RO. Pan Jaroslav Žitný 
se dostaví později.  RO je usnášeníschopná. Zapisovatelem schůze RO je místostarostka obce 

paní Alena 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 Huličný, Jaroslav Žitný, 
Petr Kučmín 

Proti:    0     Zdrželi se:   0   

Návrh usnesení: 

RO obce Bílá Lhota schvaluje následující program 15. schůze RO: 

1. Zahájení a určení zapisovatele 

2. Schválení programu schůze RO 

3. Kontrola usnesení z minulé schůze RO 

4. Rozpočtová změna č. 11/2019 

5. Platový výměr ředitelky MŠ paní 
6. Žádost o souhlas s vyplacením ročních odměn v MŠ 

7. Cena za pozemek parc. č. 14/1 zahrada v kat. území Bílá Lhota 

8. Žádost Společnosti o ranou péči Olomouc o finanční příspěvek  
9. Sdělení k žádosti o trvalé odnětí pozemku ze ZPF 

10. Soupis provedených a plánovaných pěstitelských prací v obecním lese 

11. Renovace veřejného osvětlení, technický dozor 

12. ROOT IT s.r.o. Kollárova, Litovel – Smlouva o správě IT v rozsahu balíčku služeb 



13. Odprodej pozemku parc.č. 232/6 v kat. území Bílá Lhota a části parcely č. 324/4 v kat. 

území Pateřín 

14. Žádost o vyplacení odměny ředitele ZŠ Bílá Lhota 

15. Cenová nabídka na zpracování PD „Oprava ocelové konstrukce tělocvičny ze systému 
KORD“ 

16. Různé 

17. Závěr 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

3. Kontrola usnesení z minulé schůze RO 

Starosta obce seznámil RO s plněním usnesení z minulé 14. schůze RO. Usnesení jsou plněna 

průběžně.  Vzato na vědomí 

 

4. Rozpočtová změna č. 11/2019 

Starosta obce seznámil RO s rozpočtovou změnou č. 11/2019.  

Diskuze: nebyla, starosta položky vysvětlil    

Výsledek hlasování: Pro:  Jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stanislav Huličný, Petr Kučmín 

Proti:    0     Zdrželi se:     0    

Návrh usnesení: 

RO schvaluje rozpočtovou změnu č. 11/2019 

Usnesení č.2 bylo schváleno.  

 

5. Platový výměr ředitelky MŠ paní 

Starosta obce seznámil RO s předloženým návrhem platového výměru ředitelky MŠ paní 
od 1.1.2020.  

Diskuze : nebyla – starosta vysvětlil 

Výsledek hlasování: Pro: Jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stanislav Huličný, Petr Kučmín 

Proti:    0     Zdrželi se:     0    



Návrh usnesení: 

RO schvaluje platový výměr ředitelky MŠ paní od 1.1.2020 dle 

přeloženého návrhu. 

Usnesení č. 3 bylo schváleno.  

 

6. Žádost o souhlas s vyplacením ročních odměn v MŠ 

Starosta seznámil RO se žádostí MŠ v Bílé Lhotě o souhlas s vyplacením ročních odměn 
ředitelce MŠ paní dle návrhu. Jedná se o rozpuštění mzdové finanční 
rezervy v závěru roku 2019.Všem zaměstnancům MŠ náleží odměny v závislosti na 
pracovním zařazení, náročnosti práce a délce odpracovaných měsíců v roce 2019. 

Diskuze: nebyla – starosta vysvětlil  

Výsledek hlasování: Pro: Jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stanislav Huličný, Petr Kučmín 

Proti:    0     Zdrželi se:     0    

Návrh usnesení: 

RO schvaluje vyplacení ročních odměn ředitelce MŠ paní dle návrhu. 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

7. Cena za pozemek parc. č. 14/1 zahrada v kat. území Bílá Lhota 

Starosta seznámil RO s nabídkou majitele pozemku parc. č. 14/1 v kat. území Bílá Lhota pana 
, aby uvedený pozemek odkoupila obec za cenu 140,- Kč/m2.  

Diskuze: starosta vysvětlil možnost zřízení klidové zóny pro děti i dospělé a narovnání 
vlastníků sousedních pozemků. Je nutné nechat zpracovat geometrický plán. 

V 16,00 hodin se dostavil pan Jaroslav Žitný. 

Výsledek hlasování: Pro: Jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stanislav Huličný, Jaroslav Žitný, 
Petr Kučmín 

Proti:    0     Zdrželi se:     0    

Návrh usnesení: 



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

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

8. Žádost Společnosti o ranou péči Olomouc o finanční příspěvek  

Starosta seznámil RO se žádostí Společnosti pro ranou péči, pobočky Olomouc, U Botanické 
zahrady 828/4, 779 00 Olomouc o finanční podporu. Ranou péči poskytují rodině s trvalým 
bydlištěm v obci Bílá Lhota.  RO navrhuje částku 12.000,- Kč 

Diskuze: Dotaz členů RO, které rodině se tato péče poskytuje, starosta vysvětlil.   

Výsledek hlasování: Pro: Jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stanislav Huličný, Petr Kučmín, 

Jaroslav Žitný 

Proti:    0     Zdrželi se:     0    

Návrh usnesení: 

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

Usnesení č.6 bylo schváleno 

 

9. Sdělení k žádosti o trvalé odnětí pozemku ze ZPF 

Starosta seznámil RO se sdělením k žádosti o trvalé odnětí pozemku  parc.č. 496/224 orná 
půda v kat. území Řimice  ze ZPF. Jedná se o pozemek, který je zastavěn zpevněnou 
komunikací a jeho vlastníkem je stát s příslušností hospodařit SPÚ. SPÚ nemá k žádosti o 
trvalé odnětí ze ZPF námitek. RO navrhuje požádat SPÚ o bezúplatný převod uvedeného 
pozemku.   

Diskuze: nebyla – starosta vysvětlil 

Výsledek hlasování: Pro: Jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stanislav Huličný, Petr Kučmín, 
Jaroslav Žitný 

Proti:    0     Zdrželi se:     0    

Návrh usnesení: 



RO schvaluje požádat Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod pozemku parc.č. 

496/224 orná půda v kat. území Řimice . 

Usnesení č.7  bylo schváleno 

 

10.  Soupis provedených pěstitelských prací a zřizování oplocenek v obecním 
lese 

Starosta seznámil RO se soupisem provedených pěstitelských prací a zřizování oplocenek 
v obecním lese, který dodal  správce obecního lesa. Jedná se o práce za 134.912,58,- Kč 
s DPH.  

Diskuze: nebyla – starosta vysvětlil 

Výsledek hlasování: Pro: Jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stanislav Huličný, Petr Kučmín, 
Jaroslav Žitný 

Proti:    0     Zdrželi se:     0    

Návrh usnesení: 

RO schvaluje vyplatit Fa LES-AGRO- KOMPLEX  částku  134.912,58,- Kč s DPH za 

provedené pěstitelské práce a zřizování oplocenek v obecním lese. 

Usnesení č.8  bylo schváleno 

 

11.Renovace veřejného osvětlení, technický dozor 

Starosta seznámil RO s rozpisem prací od pana Zdeňka Kolmaše na zajištění TDI na akci 

„Renovace veřejného osvětlení ve vybraných částech obce Bílá Lhota“ za částku 19 602,- Kč s 

DPH. 

Diskuze: nebyla – starosta vysvětlil 

Výsledek hlasování: Pro: Jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stanislav Huličný, Petr Kučmín, 
Jaroslav Žitný 

 Proti:    0     Zdrželi se:     0    

 Návrh usnesení: 

 RO schvaluje 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.9  bylo schváleno 

11. ROOT  IT s.r.o. Kollárova, Litovel – Smlouva o správě IT v rozsahu balíčku 
služeb 

Starosta seznámil RO s návrhem Smlouvy o správě IT v rozsahu balíčku služeb ROOT 
Správce 360 Standard.  

Diskuze:  starosta vysvětlil – kontrola  nyní probíhala 1x za měsíc, nová smlouva – kontrola  

každý den, v případě závady při zálohování, odstranění okamžitě. 

Výsledek hlasování: Pro: Jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stanislav Huličný, Petr Kučmín, 
Jaroslav Žitný 

Proti:    0     Zdrželi se:     0    

Návrh usnesení: 

RO schvaluje 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.10  bylo schváleno 

 

12. Odprodej pozemku parc.č. 232/6 v kat. území Bílá Lhota a části parcely 
č. 324/4 v kat. území Pateřín 

Starosta seznámil RO se žádostí  o koupě pozemku parc č. 
232/6 v kat. území Bílá Lhota a části pozemku parc. č. 324/4 v kat. území Pateřín. RO 
navrhuje odprodat pozemek 232/6 v kat. území Bílá Lhota po dohodě se sousedním 
majitelem, protože dle kat. mapy zasahuje i do sousední nemovitosti. Po dohodě vyvěsit 
záměr obce a smlouvu předat nejbližšímu ZO. 

Na odprodej části pozemku parc. č. 324/4 v kat. území Pateřín je nutné zpracovat GP a 
vyvěsit záměr obce. Potom předat smlouvu o prodeji nejbližšímu ZO ke schválení.  

Diskuze: nebyla – starosta vysvětlil  

 Výsledek hlasování: Pro: Jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stanislav Huličný, Petr Kučmín, 
Jaroslav Žitný 

Proti:    0     Zdrželi se:     0    

Návrh usnesení: 

     RO 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.11  bylo schváleno 

 

14. Žádost o vyplacení odměny ředitele ZŠ 

Starosta seznámil RO se žádostí ředitele ZŠ Bílá Lhota o souhlas s vyplacením mimořádné 
odměny za II. pololetí 2019 dle návrhu. 

Diskuze: nebyla – starosta vysvětlil 

Výsledek hlasování: Pro: Jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stanislav Huličný, Petr Kučmín, 

Jaroslav Žitný 

Proti:    0     Zdrželi se:     0    

Návrh usnesení:  

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

Usnesení č. 12 bylo schváleno 

 

15. Cenová nabídka na zpracování PD „Oprava ocelové konstrukce tělocvičny 
ze systému KORD“  

Starosta seznámil RO s cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace na opravu 
ocelové konstrukce tělocvičny ze systému KORD od firmy STAPROM CZ s.r.o. 

Diskuze: Starosta podal informace o stavu ocelové konstrukce a seznámil se zápisem 
z podrobné prohlídky ocelové konstrukce tělocvičny ZŠ Bílá Lhota zpracovanou Ing. Ivo 
Petrášem. Tuto opravu je nutné provést dříve, než se započne s pracemi na zateplování. 

 Výsledek hlasování: Pro: Jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stanislav Huličný, Petr Kučmín, 

Jaroslav Žitný 

Proti:    0     Zdrželi se:     0 

 

    

 



Návrh usnesení:  

RO schvaluje 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. 

Usnesení č. 13 bylo schváleno 

 

 

 

 

 

16.Různé  

-  Kontrola usnesení z 14. zasedání RO 

- Oznámení přestupku 

- Dražební vyhláška – 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 pro  Rozhodnutí o odvodu za trvalé odnětí půdy ze ZPF pro J

 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 
M Bílá Lhota 50, Oznámení o zahájení řízení  dřevěný přístřešek u RD č.p. 
49, Červená Lhota pro   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.   

 

 

   

17. Závěr 

 

Starosta ukončil schůzi rady obce v 17,00 hodin.  

 

 

 

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

      Jan  Balcárek-starosta obce                                          Alena Sedlářová-místostarostka 


