
  ZÁPIS 

z 10. zasedání Zastupitelstva obce Bílá Lhota, konaného dne  
15.června 2020 od 17:00 hodin 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Bílá Lhota (dále jen ZO) bylo zahájeno v 17:00 

hodin starostou obce panem Janem Balcárkem. 

 

Starosta obce konstatoval, že svolání ZO bylo vyvěšeno na Úřední desce od 

5.6.2020 do 15.6.2020 a současně na www. stránkách obce Dle prezenční 
listiny bylo zjištěno, že je přítomno 13 členů ZO v 17:10 přišel 14. člen ZO pan 
Petr Člupný, čímž je ZO usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).  
 

Určení zapisovatele 

 

Starosta obce určil zapisovatelem schůze ZO paní Andreu Spurnou. 

 

 

1. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

 

Starosta obce navrhl do návrhové komise: Josefa Dvořáka, Stanislava 
Huličného, Jaroslava Žitného 

Ověřovateli zápisu navrženi: Petr Kučmín, Jitka Dvořáková 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal starosta 
možnost vyjádřit se všem přítomným. 
 

Výsledek hlasování:    Pro  13    Proti 0 Zdrželi se 0 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje do návrhové komise:  

Josefa Dvořáka, Stanislava Huličného, Jaroslava Žitného 

 

Ověřovateli zápisu: Petr Kučmín, Jitka Dvořáková 

 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 

 

 

 



2. Schválení programu 

 

Starosta obce seznámil přítomné s doplněným návrhem programu.  
 
1.   Zahájení a volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu. 
2.   Schválení programu schůze ZO.  

3.   Seznámení s plněním usnesení z 9. ZO. 

4.   Závěrečný účet obce Bílá Lhota za rok 2019. 
5.   Účetní závěrka obce Bílá Lhota za rok 2019. 
6.   Smlouva o dílo ,, Stavební úpravy ZŠ Bílá Lhota - snížení energetické náročnosti objektu“. 
7.   Příkazní smlouva na technický dozor stavby a koordinátora BOZP pro   
     realizaci akce ,, Stavební úpravy ZŠ Bílá  Lhota - snížení energetické    
     náročnosti objektu“. 
8.   Žádost ZŠ Bílá Lhota o převedení částky 129. 551,62 Kč do rezervního fondu.  
9.   Různé . 
10. Diskuse. 

11.  Závěr. 

 

Starosta dal hlasovat.  

V průběhu projednávání návrhu programu se dostavil pam Mgr. Petr Člupný 
jako 14. zastupitel.  

Výsledek hlasování:    Pro    14         Proti   0 Zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 

3. Seznámení s plněním usnesení z 9. ZO 

Starosta obce seznámil ZO s plněním usnesení z 9. ZO. Usnesení jsou plněna 

průběžně.   
Vzato na vědomí 
 

4. Závěrečný účet obce Bílá Lhota za rok 2019. 
 

Podklady byly zaslány zastupitelům k prostudování elektronicky. 
Po projednání dal starosta hlasovat. 
 

Výsledek hlasování:    Pro     14 Proti  0     Zdrželi se     0 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,, Závěrečný účet obce Bílá Lhota za 
rok 2019“ bez výhrad.  
 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 



 

5. Účetní závěrka obce Bílá Lhota za rok 2019. 
 

Podklady byly zaslány zastupitelům k prostudování elektronicky. 
Po projednání dal starosta hlasovat. 
 

Výsledek hlasování:    Pro     14 Proti  0     Zdrželi se     0 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,, Účetní závěrku obce Bílá Lhota za 
rok 2019“.  

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

 

6. Smlouva o dílo ,, Stavební úpravy ZŠ Bílá Lhota - snížení energetické  
    náročnosti objektu“. 
 

Podklady byly zaslány zastupitelům k prostudování elektronicky. 
Po projednání dal starosta hlasovat. 
 

Výsledek hlasování:    Pro     14     Proti 0    Zdrželi se     0 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje Smlouvu o dílo ,, Stavební úpravy 
ZŠ Bílá Lhota - snížení energetické náročnosti objektu“ mezi Obcí Bílá 
Lhota, Bílá Lhota č.p.1, 783 21 Chudobín a firmou VHH THERMONT 

s.r.o., Mišákova 468/41, Olomouc – Povel a pověřuje starostu k podpisu 

smlouvy.  

     

Usnesení č. 5 bylo schváleno.  
 

7.  Příkazní smlouva na technický dozor stavby a koordinátora BOZP pro   
     realizaci akce ,, Stavební úpravy ZŠ Bílá  Lhota - snížení energetické    
     náročnosti objektu“. 
 

Starosta seznámil ZO návrhem smlouvy.   
Po projednání dal starosta hlasovat 

 

Výsledek hlasování:    Pro  14       Proti  0    Zdrželi se     0 

 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,, Příkazní smlouvu na technický 
dozor a koordinátora BOZP TDS na akci ,, Stavební úpravy ZŠ Bílá Lhota 
- snížení energetické náročnosti objektu“ mezi Obcí Bílá Lhota, Bílá Lhota 
č.p. 1 a  Martinem Wywialem, Měník č.p. 14, 783 21 Chudobín a pověřuje 
starostu k podpisu smlouvy.  

 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

 

 

 

8. Žádost ZŠ Bílá Lhota o převedení částky 129. 551,62 Kč do rezervního  
    fondu.  

 

Starosta seznámil ZO návrhem žádosti.   
Po projednání dal starosta hlasovat 

 

Výsledek hlasování:    Pro 14      Proti 0    Zdrželi se     0 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ZŠ Bílá Lhota převedení částky 
129.551,62 Kč do rezervního fondu.  
 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

 

 

9. Různé:  

- Starosta informoval ZO, že byla uspořádána sbírka pro obec Šumvald, která 
byla postižená povodní. Na této sbírce se materiálně podílela i naše obec.  
 

- Starosta seznámil ZO s rozsudkem Městského soudu v Praze, která rozhodl o 
naší správní žalobě proti rozhodnutí ministerstva o krácení dotace na akci ,, 
kanalizace a ČOV Bílá Lhota“. Rozsudkem bylo naší žalobě vyhověno a 
napadené rozhodnutí byla zrušena a ministerstvo by mělo znovu rozhodnout 
a své rozhodnutí lépe odůvodnit a korekci případně snížit nebo vůbec 
neukládat.  
 

 



10. Diskuse.  

- Pan Moťka se zeptal jak je to se změnou územního plánu.  Starosta mu 
odpověděl, že se čeká na stanovisko z Krajského úřadu.  
- Paní Dvořáková se zeptala, jak to bude s novou zastávkou na horním konci 
v Červené Lhotě. – Starosta řekl, že toto zatím řešeno nebude, řešit se to 
bude v rámci nové státní silnice.  
- Paní Dvořáková se zeptala, v jakém stádiu jsou zpomalovací prahy na horní 
konce Bílé Lhoty. – Starosta jí odpověděl, že je vše papírově vyřízené a počítá 
se s tím do rozpočtu v příštím roce, tak jak se značením v obci Řimice.  
- Paní Solovská se zeptala, zda by se na silnici od Měníka na Řimice nemohla 
umístit značka s nižší rychlostí. Paní Sedlářová jí odpověděla, že již bylo 
vyvoláno jednání s Dopravním inspektorátem a ten konstatoval, že úprava 
rychlosti na této silnici není potřebná.  
 

11. Závěr. 

 

Starosta obce poděkoval všem za účast na ZO.       
Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva v 18:10 hod. 

 

 

 

 

 

……………………………………………..                                                 ……………………………………………………                                

       Balcárek Jan – starosta                                                         Alena Sedlářová - místostarostka 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………                                                       .……………………………………………………                               
           Petr Kučmín                  Jitka Dvořáková  


