
USNESENÍ 
z 22 . zasedání RO Bílá Lhota, konaného dne 8.6.2020 

OR schvaluje: 

Usnesení č. 1 

Program 22. schůze RO 

Usnesení č. 2 

Smlouvu o dílo s Ing. Arch. Jarmilou Filipovou, Trnkova 12, 787 01 Šumperk a Obcí Bílá 
Lhota na vyřízení změny č. 1 Územního plánu obce Bílá Lhota za cenu 60.000,- Kč a 

pověřuje starostu k podpisu smlouvy.  

Usnesení č.3 

Úpravu rozpočtu č. 2 

 

Usnesení č.4 

RO ukládá starostovi obce vyvěsit Záměr obce na pronájem místnosti č.101 v 1.NP o 

výměře 10,73 m2 v budově Bílá Lhota č.p. 4 

 

Usnesení č.5 

vyčištění příkop mezi RD  a pravoslavným kostelem v Řimicích. 
  

Usnesení č.6 

poskytnutí finančního daru ZO ČSTV Bílá Lhota na léčiva pro včelstva ve výši 8.000,-
Kč na rok 2020.  

Usnesení č.7 

poskytnutí finančního daru FC Štok  - malá kopaná, na startovné ve výši 5.000,- Kč na 
rok 2020.  

Usnesení č.8 

RO ukládá starostovi obce vyzvat k předložení oficiální 
žádosti s povinnými přílohami. 

 



Usnesení č.9 

schvaluje zařazení území obce Bílá Lhota do územní působnosti MAS Moravská cesta 
na programové období 2021-2027. 

Usnesení č.10 

ukládá starostovi obce vyvěsit Záměr obce na odprodej části pozemku parc.č. 245/2 

v kat. území Bílá Lhota. 

Usnesení č.11 

Řád veřejných pohřebišť v obci Bílá Lhota. 

 

 

 

 

OR bere na vědomí: 
Kontrolu usnesení z 21. zasedání RO 

- Platební výměr Státního fondu životního prostředí – poplatek za vypouštění odpadních vod 
do vod povrchových ze zdroje znečištění ČOV Bílá Lhota pro rok 2019 v celkové výši 0,- Kč. 

- Informace Ministerstva vnitra ve věci problematiky veřejného opatrovnictví. 

- Nebezpečné datové zprávy s nevyžádanou přílohou na České poště. 

- Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí – epidemie COVID- 19. 

- Nabídka Asociace podpory rozvoje kulturních aktivit. 

- Informace KÚI Olomouckého kraje, odboru školství a mládeže o úpravě rozpočtu přímých 
neinvestičních výdajích k 29.4.2020 pro školy a školská zařízení. 

- Organizace provozu ve školním roce 2020/2021 v Mateřské škole v Bílé Lhotě. 

- Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví – COVID-19, Zrušení mimořádného 
opatření ze dne 9.4.2020. 

- Doporučení KHS Olomouc k provozu ubytovacích a stravovacích zařízení a pro 
poskytovatele zdravotních služeb s formou lůžkové péče v souvislosti s koronavirovou 

pandemií. 



- Hygienicko-protiepidemická opatření Min. zdravotnictví pro zajištění letní dětské rekreace 
2020. 

- Usnesení soudního exekutora – exekuce M

- Usnesení dražební vyhláška proti povinnému 

- Usnesení o opakované dražbě Měník č.p. 45. 

- Obecné informace Ministerstva vnitra ČR ke konání zastupitelstev obce. 

- Oznámení Obce Měrotín o veřejném projednání návrhu územního plánu Měrotín. 

- Vyjádření DISTRIBUCE ČEZ ke stavebnímu povolení o umístění stavby, VO Červená Lhota. 

- Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí: 

  - Zaslání ověřené projektové dokumentace – vrtaná studna na pozemku parc.č. 51/4 v k.ú.  
Bílá Lhota 

  - Rozhodnutí povolení mimořádné manipulace na vodních dílech – Řimice jez a MVE Víska u 
Litovle 

  -  Zaslání ověřené projektové dokumentace – vrtaná studna na pozemku parc.č. 254 v k.ú. 
Hradečná u Bílé Lhoty. 

- Oznámení KÚ Ol. kraje o zahájení řízení ALKA WIULDLIFE, o.p.s. – vydra říční, tchoř stepní  
monitoring výjimka ze zákazů a Usnesení. 

- Oznámení KÚ Ol. kraje – Čmelák zemní – výjimka z ochranných podmínek zvláště 
chráněného druhu živočicha a Usnesení. 

- Městský úřad Litovel, odbor výstavby : 

  - Územní souhlas – napojení pozemku parc.č. 183/107 v kat. území Červená Lhota u Řimic 
na síť NN,smyčka kNN, IV-12-8018268 

  - Sdělení k dělení pozemku parc.č. 72/5 v k.ú. Bílá Lhota, 

  - Rozhodnutí územní rozhodnutí Řimice, parc.č.372/3 , svod + kNN, č. stavby IV-12-8017083 

  - Územní souhlas – Přípojka plynu pro RD č.p. 26 v Bílé Lhotě vč. vnitřních rozvodů plynu 
vedených mimo budovu 

  - Oznámení zahájení územního řízení – VO Červená Lhota u Řimic 

  - Sdělení k rozdělení parc. č. 97/10 v kat. území Měník 

  -Výzva k účasti na kontrolní prohlídce Řimice č.p. 16 



  - Sdělení – Dřevník, objekt pro chov drobného zvířectva, Červená Lhota

  - Rozhodnutí povolení výjimky S  Dřevník, objekt pro chov 
drobného zvířectva     

  

 

 

 

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

    Jan  Balcárek - starosta obce                                           Alena Sedlářová-místostarostka  


