
USNESENÍ 
z 17 . zasedání RO Bílá Lhota, konaného dne 10.2.2020 

OR schvaluje: 

Usnesení č. 1 

Program 17. schůze RO 

Usnesení č. 2 

platový výměr ředitele ZŠ p  od 1.1.2020 dle návrhu 

Usnesení č.3 

uzavření Smlouvy mezi Obcí Bílá Lhota a ČEZ Energetické služby, s.r.o.  o provozování, 
provádění údržby a oprav elektrického zařízení včetně rozpisu ceny a přílohy č. 1 a to 
od 1.3.2020 na dobu neurčitou. 
 

Usnesení č.4 

uzavření Smlouvy na prodloužení nájmu bytu č.p. 12 v Bílé Lhotě p  
od 1.3.2020 na tři měsíce.  

  

Usnesení č.5 

finanční dar 5.000,- Kč pro Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7.  
 

Usnesení č.6 

Dohodu o vyúčtování projektu – Předcházení vzniku BRKO v obci Příkazy a 
partnerských obcí a tím úhradu poměrné části korekce ve výši 9.164,- Kč.   
 

 

OR bere na vědomí: 
- Kontrolu usnesení z 16. zasedání RO 

-- informaci k agendě přestupků 

- informaci k možnostem hlášení rozhlasu 

- provádění vidimace a legalizace na jiném vhodném místě zaměstnancem držitelem 
poštovní licence nebo Hospodářské komory ČR 



- KÚ Olomouckého kraje, odbor životního prostředí – pozvání na seminář k Fondu na 

podporu a obnovu vodohospodářké infrastruktury a Dotace obcím na území Ol. kraje na 
řešení mimořádných událostí 

- Policie ČR, obvodní oddělení Litovel – Zprávu o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní 
bezpečnosti za rok 2019 

- AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR  - veřejnou vyhlášku , návrh opatření obecné 
povahy č. 1/2020, vjezd vozidel 

- Exekutorský úřad Přerov – Usnesení, Dražební vyhlášku 

- Státní  veterinární správa pro Ol. kraj- Sdělení – aktuální nákazová situace týkající se ptačí 
chřipky 

- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství: 

   - Kácení 53 ks topolů v k. ú- Řimice – výjimka ze zákazů u zvláště chráněných druhů 
živočichů – oznámení o zahájení řízení a vyrozumění o možnosti seznámit se s podklady 

rozhodnutí      pro ZD Haňovice  

 - Kácení 53 ks topolů v k. ú- Řimice – výjimka ze zákazů u zvláště chráněných druhů 
živočichů- usnesení o lhůtě k podání připomínek. 

- Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí: 

   - Oznámení o zahájení řízení bez ústního jednání a místního šetření, povolení k odběru 
podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)¨pro pana

  

  - Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby vrtané studny na pozemku parc.č. 39 v k.ú. 
Řimice, pan Rostislav Buříval, Usnesení o přerušení řízení o odstraněn stavby vodního díla 
vrtané studny na pozemku parc. č. 39 v k.ú. Řimice, pan  Oznámen o zahájení 
vodoprávního řízení s ústním jednáním a místním šetřením povolení  k odběru podzemních 
vod – p . 

- MěÚ Litovel, odbor výstavby – kolaudační souhlas Bílá Lhota – Hrabí, parc.č. 33/3, 

vNN,kNN.   

 

  

  

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

    Jan  Balcárek - starosta obce                                           Alena Sedlářová-místostarostka  


