
Zápis
ze 13. zasedání Rady obce Bílá Lhota,

konaného dne 14.10.2019 od 16,00 hodin na obecním úřadě
v Bílé Lhotě.

1. Zahájenlzasedání rady

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

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

Z. Schváleni programu schůze RO:

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

výsledek hlasován". Pro: jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stanislav Hul'čný, Jaroslav ž"tný,
Petr Kučmín'

Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usnesení:

pc') nhr,m Rílá cchyaluje následující program 13. schůze P.O:

1. Zahájení a určeni zapisovatele
2. Schválení programu schůze RO
3. Kontrola usnesení z minulé schůze RO
4. Směrnice upravující oběh účetních dokladů č. 2/2019

5. Rozpočtové opatření Č.8
6. Žádost pana na pronájem bývalé prodejny

potravin v Červené Lhotě
7. Žádost pani na odkoupení pozemku před domy č.p 11 a 37

v Měníku
a LJl ,ikov_áňí hasičského auta

9. výběr dodavatele na zpracování projektové dokumentace ,,REÚO-ZŠ Bilá Lhota"

10. Různé

11.Závěr



12.Usneseni č. 1 bylo schváleno.

3. Kontrola usnesenlz minulé schůze RO

Starosta obce seznámil RO s plněním usnesení z minulé 12. schůze RO. Usnesení jsou plněna
průběžně. Vzato na vědomí

4. Směrnice upravujlcl oběh účetních dokladů č. 2/2019

Starosta obce seznámil RO se Směrnicí upravujÍcÍoběh účetních dokladů Č.2/2019.

Diskuze - nebyla, starosta vysvětlil

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

Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usnesení:

ro schvaluje Směrnici upravujÍcÍ oběh účetních dokladů Č.2/2019.

Usnesení Č.2 bylo schváleno.

5. Rozpočtové opatření Č.8

Starosta obce seznámil RO s Rozpočtovým opatřením č. 8/2019.

Diskuze : nebyla, starosta vysvětlil

výsledek hlasován". Pro: jan Ba cárek, A ena Sedlářová, Stanislav Hul'čný, jaroslav žitný,

Petr Kučmín

Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usnesení:

RO schvaluje Rozpočtové opatřeni Č.8/2019.

Usnesení č. 3 bylo schváleno.



6 Žádost pana na pronájem bývalé
prodejny potravin v Červené Lhotě

Starosta seznámil RO se žádosti pana na pronájem
bývalé prodejny potravin v Červené Lhotě.

"'" l' '" m ric±yb - starosta vysvětlil.

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

Petr Kučmín'

Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usnesení:

RO ukládá starostovi obce vyvěsit záměr obce na pronájem bývalé prodejny potravin
v Červené Lhotě.

Usneseni č. 4 bylo schváleno.

7. Žádost panl na odkoupenlpozemku před domy

Č.p.11 a 37 v Měn/ku

Starosta seznámil RO se žádostí paní na odkoupeni pozemku před
domy č.p.11a 37 v Měníku.

Diskuze - Petr Kučmín(MěnIk) - Vysvětlil, kde se pozemek nachází, že nebrání nic, aby byl
odprodán.

vys edek h asován": Pro: jan Ba čárek, Alena Sedlářová, Stanislav Huličný, jaroslav žitný,
Petr Kučmín

Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usnesení:

RO ukládá starostovi obce vyvěsit záměr obce na odprodej pozemku před domy č.p. 11 a
37 v Měníku, nechat zpracovat geometrický plán.

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

8. Odhlášení a zvrakovánl hasického auta

Starosta seznámil RO s odhlášením a zvrakováním hasičského auta, které užívali členové

SDH Řimice.



Diskuze - nebyla starosta vysvětlil

Ývýsledek ňiasováni: Pro: Jan Balcárek, Alena Sedlářová, Stanislav Huiičný, jaroslav žitný,
Petr Kučmín

Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usnesení:

RO schvaluje odhlásit a zvrakovat hasičské auto, které užívali členové SDH Řimice.

Usneseni č. 6 bylo schváleno.

9. výběr dodavatele na zpracování projektové dokumentace ,,REÚO-ZŠ Bílá

Lhota"

Starosta seznámil RO s třemi nabídkami na dodavatele na zpracování projektové
dokumentace ,,REÚO-ZŠ Bílá Lhota. Zápis o výběru nejvhodnější nabídky je jako příloha
k zápisu. Vítězem je Ing. Kamil Lerch,jílová 3, 789 01Zábřeh.

Diskuze nebyla.

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

Proti: O Zdrželi se: O

Návrh usnesení:

RO schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na dodavatele na zpracování projektové
dokumentace ,,REÚO-ZŠ Bílá Lhota. Zápis o výběru nejvhodnější nabídky je jako

příloha k zápisu.

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

10. Na vědomí:

- Kontrola usneseni z 12. zasedání RO
- Shrnutí, vysvětlenía návrh na usnesení do ZO - DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ REGION

MORAVSKÁ CESTA

- EMONT a.s. - Oznámenízahájenidňa a vstupu na pozemky k. ú- Měník - par.č. 103/3



- Ověřená dokumentace k územnímu souhlasu - vedení plynu - novostavba RD ji
Š

- MěÚ Litovel, odbor životního prostředí- Oznámeni a Rozhodnuti, oprava mostu na
Nových Mlýnech, OznámeníVeřejnou vyhláškou - možnost převzetí LHP pro obvod
Litovel.

- GRIDSERVICES - REKO VTL Olomouc - oprava hlavního vedení plynu
- pojišťovna Kooperativa - sděleni k pojistné události Č hal juříček,

Hradečná 24, pád větví na oplocení při vichřici.

- - Olomoucký kraj - sděleni k žádosti o poskytnutí dotace - nevyhovění žádosti o
ozvučeni.

- Náměstek hejtmana OL Kraje - putovní výstava ,,Má vlast cestami proměn" .
- ČEZ Distribuce - VymIstěnI zařízenI při investiční akci IE-12-8007319, Hrabi - obnova

kNN,vNN.

- ČEZ Distribuce - upozorněni k odstraněni a okleštěni stromovi a jiných porostů
ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozovánízařízení distribučnísoustavy majetku
spo|ečnost|

- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Litovelské Pomoraví: Oznámení
a Rozhodnutí- výjimka likvidace lilku

- Pořádání BOBR CUPu.
- MěÚ Litovel, odbor výstavby :
- Územnísouhlas - přípojka stl pro RD č.p. 45 Řimice

Územní souhlas přípojka stl pro novostavbu RD,

- Sděleni- směna pozemků mezi Obec Bílá Lhota a Lesy ČR za účelem nápravy KN dle
skutečného stavu.

12. Závěr

Starosta ukončil schůzi rady obce v 18,00 hodin.

jan Balcárek-starosta obce Alena Sedlářová-mIstostarostka


