
Zápis

ze 7. zasedání Rady obce Bilá Lhota,

konaného dne 7.5.2019 od 16,00 hodin na obecním úřadě
v Bilé 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 prezenčnílistiny jsou přítomni 4 členové RO. Omluven pan Pet:"
Kučmín. 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.

výsledek h asován": Pro: jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stan"slav Huličný, Jaroslav ž"tný,

Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usneseni:

RO obce Bilá Lhota schvaluje nás|edujÍcÍ program 7. schůze RO:

1. Zahájení a určení zapisovatele
2. Schválení programu schůze RO
3. Kontrola usnesení z minulé schůze RO
4. Zakoupení kompresoru pro obec
5. Informace o dluzích
6. Směrnice č. 1/2019 - Pravidla pro tvorbu a čerpání fondu obnovy kanalizace

7. Rozpočtová změna č. 2/2019
8. Směna pozemků v k.ú. Pateřín
9. Žádost o dotaci na ozvučovací techniku pro obec
10. sponzorský dar pro 1. kolo požárního sportu
11. Smlouva o nájmu obecního bytu č.p. 12 v Bílé Lhotě-prodloužení

12. Různé
13. Závěr



Usnesení č. 1bylo schváleno.

3. Kontrola usnesení z minulé schůze RO

Starosta obce seznámil RO s plněním usneseníz minulé 6. schůze RO. Usnesení jsou plněna
průběžně. Vzato na vědomí.

4. Zakoupení kompresoru pro obec

Starosta obce seznámil RO s nutnosti zakoupit kompresor pro pracovníky obce. Starosta
vysvětil jaký kompresor je nutné zakoupit. Pan Jaroslav žitný sdělil, že poskytne adresu

firmy, která přímo kompresory vyrábí, třeba se dá sehnat levnější.

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

Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usnesení:

RO schvaluje zakoupit kompresor pro pracovníky obce do částky cca 30.000,-.

Usnesení Č.2 bylo schváleno.

5. Informace o dluzích paní Lenky Czechové

Starosta obce seznámil RO s dluhy, které se nahromadily paní . RO
doporučila starostovi, aby předal vyřÍzenítěchto dluhů právnikovi obce. Diskuze nebyla.

vys edek h asování Pro Jan Ba čárek, Alena Sedlářová, Stan"slav Hu1"čný, jaroslav žitný,

Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usnesení:

RO ukládá starostovi obce předat vyřizenI dluhu pani právnikovi obce.

Usnesení Č.3 bylo schváleno.



6. Směrnice č. 1/2019 - Pravidla pro tvorbu a čerpánífondu obnovy
kanalizace

Starosta obce seznámil RO se Směrnicí Č. 1/2019 Pravidla pro tvorbu a čerpánífondu obno'.'.'
kanalizace zřízeného v souladu s § 5 odst. 1. Zákona č. 250/2000Sb., podle zákona č.
274/2001Sb.. Směrnici vysvětlil starosta obce. Diskuze nebyla.

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

Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usnesení:

RO schvaluje Směrnici č. 1/2019 Pravidla pro tvorbu a Čerpáni fondu obnovy kanalizace
zřízeného v souladu s § 5 odst. 1. Zákona č. 250/2000Sb., podle zákona Č. 274/2001 Sb.

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

7. Rozpočtová změna č. 2/2019

Starosta obce seznámil RO s rozpočtovou změnou Č. 2/2019. Bez diskuze — vysvětleno
starostou obce.

výsledek hlasování" Pro Jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stan'slav Huličný, jaroslav žitný,

Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usneseni:

RO schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2019.

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

8. Směna pozemků v k.ú. Pateřín

Starosta obce seznámil RO s GP na směnu pozemků mezi Lesy ČR a Obcí Bílá Lhota v kat.
území Pateřín. Jedná se o skutečný stav cesty. Podle Katastru vede cesta jinak než ve
skutečnosti. Diskuze nebyla - starosta problém vysvětlil.

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

Proti: O Zdrželi se: O



Návrh usnesení:

RO ukládá starostovi obce vyvěsit záměr obce na směnu pozemků v kat. území Pateřín dli'
geometrického plánu Č.94-1259/2018.

Usnesení Č. 6 bylo schváleno.

9. Žádost o dotaci na ozvučovacl techniku pro obec

Starosta obce seznámil RO s možnostízakoupit na dotaci z OL Kraje ozvučovaci techniku p'"'í
obec. Diskuze nebyla - starosta přednesl důvody k zakoupení ozvučovací techniky.

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

Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usnesení:

RO schvaluje požádat o dotaci olomoucký kraj na ozvučovací techniku pro obec.

Usnesení Č. 7 bylo schváleno.

1o.sponzorský dar pro 1. kolo požárního sportu

Starosta obce seznámil RO s konáním 1. kola požárního sportu v sobotu 11.5.2019 na hřišti
v Ř"micích. Jaroslav žitný jako starosta okrsku požádal o sponzorské dary pro soutěžÍcÍ
družstva hasičů.

vys edek h asován". Pro Jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stan"slav Hul"čný, jaroslav ž"tný,

Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usnesení:

RO schvaluje proplatit dárkové balíčky v hodnotě 3.500,- KČ pro soutěžÍcÍ druŽstva hasičů
na 1. kole požárního sportu v Řimicích dne 11.5.2019.

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

11. Smlouva o nájmu obecního bytu č.p. 12 v Bílé Lhotě-prodloužení



Starosta obce seznámil RO se Smlouvou o nájmu obecního bytu č.p. 12 v Bílé Lhotě
a to od 1.6.2019 do 31.8.2019 - prodlouženI.

výsledek hlasován": Pro"jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stan"slav Hul"čný, Jaroslav ž"tný,

Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usnesení:

RO schvaluje Smlouvu o nájmu obecního bytu Bílá Lhota 12 paní od
1.6.2019 do 31.8.2019.

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

11.Různé:

Na vědomi?

- Kontrola usneseni z 6. zasedání RO

- Ministerstvo dopravy - Oznámení o zahájení řIzenI a Rozhodnutí o uzavírce D35.

- Obecní úřad Palonín - Oznámeni o projednávání návrhu l. Zprávy o uplatňování úzernn|'láf:
plánu Palonín za období 2015-2019, jejíž součástí jsou i pokyny pro zpracování návrhu změn.

Č. 1.

- Informace o úpravě rozpočtu přímých neinvestičních výdajů k 18.4.2019 pro školy a
školská zařIzenI Olomouckého kraje zřizovaná obcemi

- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor Životního prostředí a zemědělství- Bobr evrojjsp.
- výjimka ze zákazu rušit a niČit sídla bobra evropského - opatření obecné= povahy - návrh

prodloužení platnosti povolení.

- Agentura ochrany přírody a krajiny, Oddělení Správa CHKO Litovelské Pomoraví- Protokol
o vypořádáni připomínek a schváleni Plánu péče o přírodní památku Za mlýnem na období

2019-2028.

- SMSČR — Povinnosti komunálnIch politiků die zákona o střetu zájmů - průběžné oznámel}|

- EUROVIA - D35 PP br.okresu Su - Litovel - oznámeni zahájení prací.

- MěÚ Litovel, odbor výstavby- společný souhlas, Územní souhlas a souhlas s provedením
ohlášení stavebního záměru, Klemsovi — Novostavba RD, Územní souhlas — vodovodní



přípojka Pateřín, Oznámení zahájeni územního řízení doručované veřejnou
vyhláškou - Cyklostezka Bílá Lhota - Měník, chodník vC. opěrných zdí, veřejné osvětlení pr(?.
Obec Bílá Lhota, společný souhlas Územnísouh]as a souhlas s provedením ohlášeného

stavebního záměru - - Novostavba RD.

12 Závěr

Starosta ukončil schůzi rady obce v 18,00 hodin.

Jan Balcárek-starosta obce Alena Sedlářová-místostarostka


