
  ZÁPIS 

ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Bílá Lhota, konaného dne  
14. prosince 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 

4.12.2020 do 14.12.2020 a současně na www. stránkách obce. Dle prezenční 
listiny bylo zjištěno, že je přítomno 12 členů ZO, 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: Ondřeje Hanuše, Mgr. Petra 

Člupného, Miroslava Tyrka 

Ověřovateli zápisu navrženi: Stanislav Huličný, Mgr. Jitka Dvořáková 

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

Výsledek hlasování:    Pro     12 Proti 0 Zdrželi se 0 

 

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

Ondřeje Hanuše, Mgr. Petra Člupného, Miroslava Tyrka 

 

Ověřovateli zápisu: Stanislav Huličný,  Mgr. 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 ze 13. ZO. 

4.   Odstoupení paní Aleny Sedlářové z funkce místostarosty. 
5.   Volba místostarosty.  
6.   Volba člena rady obce.   
7.   Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Bílá Lhota za rok 2020. 
8.   Složení inventarizační komise pro inventarizaci majetku k 31.12.2020. 

9.   Plán inventur na rok 2020.  
10. OZV obce Bílá Lhota č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému  
      shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních  
      odpadů.     
11. Stanovení ceny stočného na rok 2021.  
12. Rozpočtové opatření č. 7/2020. 

13. Dodatek č. 19 ke ,,Smlouvě o provozování skupinového vodovodu Bílá Lhota, jeho  
      údržbě a opravách a případném rozvoji“.  
14. Rozpočtové provizorium pro hospodaření obce Bílá Lhota na I. čtvrtletí roku 2021.  
15. Příloha č. 4 ke ,,Zřizovací listině MŠ Bílá Lhota“ – vymezení majetku předaného do  
      správy Mateřské školy Bílá Lhota, příspěvkové organizace, k jejímu hospodářskému  
      využití.   
16. Příloha č. 4 ke „Zřizovací listině ZŠ Bílá Lhota“ – vymezení majetku předaného do  
      správy Základní školy Bílá Lhota, příspěvkové organizace, k jejímu hospodářskému  
      využití.   
17. Dodatek č. 4 ke ,,Smlouvě o výpůjčce ze dne 22.10.2002“ mezi Obcí Bílá Lhota,  
      Bílá  Lhota č.p. 1 a Základní školou Bílá Lhota, příspěvkovou organizací.           
18. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo 2018/12470.  
19. Kupní smlouva č. UZSVM/OOL/5214/2020-OOLM – koupě pozemku parc.č. 83/5 a 83/8 

v k.ú. Řimice.  
20. Kupní smlouva – pozemek parc.č. 223/15 v k.ú. Měník. 
21. Stanovy dobrovolného svazku obcí DSO Region Moravská cesta a Smlouva o zřízení 

dobrovolného svazku obcí DSO Region Moravská cesta. 
22.  Různé: - Zřízení fondu pro obnovu vodovodního řadu a vodojemů. 

                    - Smlouva o dílo – oprava komunikace Řimice. 

  23.  Diskuse.  

  24.  Závěr. 
 

Starosta dal hlasovat.  

Výsledek hlasování:    Pro       12    Proti   0 Zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
3. Seznámení s plněním usnesení ze 13. ZO 

Starosta obce seznámil ZO s plněním usnesení z 13. ZO. Usnesení jsou plněna 

průběžně.   
Vzato na vědomí 



4. Odstoupení paní Aleny Sedlářové z funkce místostarosty. 
 

Starosta seznámil ZO s dopisem - odstoupením paní Aleny Sedlářové z funkce 

místostarosty k datu 14.12.2020, zůstává členem ZO. 
 

Vzato na vědomí 
 

5. Volba místostarosty. 

Starosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci místostarosty. 
Člen zastupitelstva pan Miroslav Tyrk navrhl na funkci místostarosty pana 

Jaroslava Žitného. 

Před hlasováním byla dána možnost všem přítomným sdělit své stanovisko. 
Žádné jiné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Výsledek hlasování:    Pro  12    Proti  0     Zdrželi se     0 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota volí místostarostou obce pana Jaroslava 

Žitného, který nebude pro výkon této funkce dlouhodobě uvolněn. 

 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

 

6.  Volba člena rady obce. 

Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na kandidáta na člena 
rady. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva pan Stanislav Hličný 

navrhl zvolit členem rady obce pana Mgr. Petra Člupného. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit 
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.  

 

Výsledek hlasování:    Pro     12    Proti 0    Zdrželi se     0 

 

 

 

 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota volí členem rady obce pana Mgr. Petra 

Člupného.  
 

Usnesení č. 4 bylo schváleno.  
12 

7.  Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Bílá Lhota za rok 2020. 

Podklady byly zaslány zastupitelům k prostudování elektronicky. 
Vzato na vědomí 
 

 

8. Složení inventarizační komise pro inventarizaci majetku k 31.12.2020. 

 

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

 

Výsledek hlasování:    Pro 12   Proti  0     Zdrželi se     0 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,, Složení inventarizační komise pro 
inventarizaci majetku k 31.12.2020“. 

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno.  
 

9. Plán inventur na rok 2020. 

 

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

Výsledek hlasování:    Pro     12    Proti 0    Zdrželi se     0 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,,Plán inventur na rok 2020“.  
 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
 

10. OZV obce Bílá Lhota č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému  
     shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování    
     komunálních odpadů.     



 

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

 

Výsledek hlasování:    Pro    12     Proti 0    Zdrželi se     0 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,,OZV obce Bílá Lhota č. 1/2020 o 

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“. 
 

Usnesení č. 7 bylo schváleno.  
 

 

 

11. Stanovení ceny stočného na rok 2021.  
 

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

 

Výsledek hlasování:    Pro 12       Proti 0    Zdrželi se     0 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje cenu stočného pro rok 2021 ve výši  
43,-Kč/m3 včetně DPH.   
 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

12. Rozpočtové opatření č. 7/2020. 
 

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

 

Výsledek hlasování:    Pro    12    Proti 0    Zdrželi se     0 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,,Rozpočtové opatření č. 7/2020“.  
 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 



 

13. Dodatek č. 19 ke ,,Smlouvě o provozování skupinového vodovodu Bílá 
Lhota, jeho údržbě a opravách a případném rozvoji“.  
 

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

 

Výsledek hlasování:    Pro   12     Proti 0    Zdrželi se     0 

 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,, Dodatek č. 19 ke Smlouvě o 
provozování skupinového vodovodu Bílá Lhota, jeho údržbě a opravách a 
případném rozvoji“ mezi Obcí Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p. 1  a Šumperskou 

provozní vodohospodářskou společností a.s.. Jílová 6, Šumperk a pověřuje 
starostu k podpisu smlouvy.  

 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 
 

14. Rozpočtové provizorium pro hospodaření obce Bílá Lhota na I. čtvrtletí  
    roku 2021.  

 

Starosta obce Bílá Lhota navrhl rozpočtové provizorium a jeho pravidla 
v následujícím znění: do schválení rozpočtu 2021 se hospodaření obce Bílá 

Lhota na I. čtvrtletí roku 2021 řídí výší ¼ výdajů rozpočtu roku 2020. V rámci 
rozpočtového provizoria lze navíc financovat akce schválené Radou obce, 
příjmy neomezeně a hradit závazky z uzavřených smluv.  
 

Po projednání dal starosta hlasovat. 
 

Výsledek hlasování:    Pro      12 Proti  0     Zdrželi se     0 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje rozpočtové provizorium a jeho 
pravidla v následujícím znění: do schválení rozpočtu 2021 se hospodaření 
obce Bílá Lhota na I. čtvrtletí roku 2021 řídí výší ¼ výdajů rozpočtu roku 
2020. V rámci rozpočtového provizoria lze navíc financovat akce schválené 
Radou obce, příjmy neomezeně a hradit závazky z uzavřených smluv.  
 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 
 



 

15. Příloha č. 4 ke ,,Zřizovací listině MŠ Bílá Lhota“ – vymezení majetku 
předaného do správy Mateřské školy Bílá Lhota, příspěvkové organizace, 
k jejímu hospodářskému využití.   
 

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

 

Výsledek hlasování:    Pro     12    Proti 0    Zdrželi se     0 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje Přílohu č. 4 ke ,,Zřizovací listině MŠ 
Bílá Lhota“ – vymezení majetku předaného do právy Mateřské školy Bílá 
Lhota, příspěvkové organizace, k jejímu hospodářskému využití.  
 

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 
 

16. Příloha č. 4 ke „Zřizovací listině ZŠ Bílá Lhota“ – vymezení majetku  
     předaného do správy Základní školy Bílá Lhota, příspěvkové  
     organizace, k jejímu hospodářskému využití.   
 

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

 

Výsledek hlasování:    Pro    12     Proti 0    Zdrželi se     0 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje Přílohu č. 4 ke ,,Zřizovací listině ZŠ 
Bílá Lhota“ – vymezení majetku předaného do právy Základní školy Bílá 
Lhota, příspěvkové organizace, k jejímu hospodářskému využití.  
 

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 
 

17. Dodatek č. 4 ke ,,Smlouvě o výpůjčce ze dne 22.10.2002“ mezi Obcí Bílá  
     Lhota, Bílá  Lhota č.p. 1 a Základní školou Bílá Lhota, příspěvkovou  
     organizací. 
 

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

 



Výsledek hlasování:    Pro     12    Proti 0    Zdrželi se     0 

 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje Dodatek č. 4 ke ,,Smlouvě o 
výpůjčce ze dne 22.10.2002“ mezi Obcí Bílá Lhota, Bílá  Lhota č.p. 1 a 
Základní školou Bílá Lhota, příspěvkovou organizací a pověřuje starostu 
k podpisu dodatku.  

 

Usnesení č.14 bylo schváleno. 
 

18. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo 
2018/12470. 

 

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

 

Výsledek hlasování:    Pro    12    Proti 0    Zdrželi se     0 

 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,,Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění 
služeb pro Českou poštu, s.p. číslo 2018/12470“ mezi Obcí Bílá Lhota, Bílá  
Lhota č.p. 1 a Českou poštou, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 
1.  

Usnesení č.15 bylo schváleno. 
 

19. Kupní smlouva č. UZSVM/OOL/5214/2020-OOLM – koupě pozemku 

parc.č. 83/5 a 83/8 v k.ú. Řimice.  
 

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

 

Výsledek hlasování:    Pro     12    Proti 0    Zdrželi se     0 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,,Kupní smlouvu 

č.UZSVM/OOL/5214/2020-OOLM na pozemek parc.č. 83/5 a 83/8 v k.ú. 
Řimice mezi Obcí Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p. 1 a Českou republikou  
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo 

nábřeží 390/42, Praha 2 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.  

 

Usnesení č.16 bylo schváleno. 
 

20. Kupní smlouva – pozemek parc.č. 223/15 v k.ú. Měník. 

 

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

 

Výsledek hlasování:    Pro     12    Proti 0    Zdrželi se     0 

 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,,Kupní smlouvu“ – odprodej 

pozemek parc.č. 223/15 v k.ú. Měník uzavřenou mezi Obcí Bílá Lhota, Bílá  
Lhota č.p.1 a p

 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.  

 

Usnesení č.17 bylo schváleno. 
 

21. Stanovy dobrovolného svazku obcí DSO Region Moravská cesta a 

Smlouva o zřízení dobrovolného svazku obcí DSO Region Moravská 
cesta. 

 

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

 

Výsledek hlasování:    Pro    12     Proti 0    Zdrželi se     0 

 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje  ,,Stanovy dobrovolného svazku obcí 
DSO Region Moravská cesta“ a ,, Smlouvu o zřízení dobrovolného svazku 
obcí DSO Region Moravská cesta v předloženém znění a pověřuje starostu 
k podpisu smlouvy.  

Usnesení č.18 bylo schváleno. 



 

22. Různé:  
- Zřízení fondu pro obnovu vodovodního řadu a vodojemů.  

   Starosta seznámil ZO s nutností zřídit fond pro obnovu vodovodního řadu a 

   vodojemů .  

   Po projednání dal starosta hlasovat.  
Výsledek hlasování:    Pro     12    Proti 0    Zdrželi se     0 

 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje zřízení fondu pro obnov vodovodního 

řadu a vodojemů .  
 

Usnesení č.19 bylo schváleno. 
 

 

- Smlouva o dílo – oprava komunikace Řimice 

Starosta seznámil ZO s návrhem ,,Smlouvy o dílo“ na opravu komunikace v obci 

Řimice.  

Po projednání dal starosta hlasovat. 
Výsledek hlasování:    Pro     12    Proti 0    Zdrželi se     0 

 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,,Smlouvu o dílo“ na opravu místní  
Komunikaceu ,,č.p. 70“ v obci Řimice mezi Obcí Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p. 1 a 

Roadmedic, s.r.o., Pod Senovou 70, Šumperk a pověřuje starostu k podpisu 

smlouvy 

 

Usnesení č.20 bylo schváleno. 
 

  

 

23. Diskuse:  

- Starosta informoval ZO, že je dokončen projekt i se stavebním povolením na 

   cyklostezku Bílá Lhota Měník.  
- Starosta informoval ZO, že proběhlo výběrové řízení na firmu, která bude 

   zpracovávat projekt na rekonstrukci místní komunikace v obci Bílá Lhota.  
- Starosta poděkoval paní Aleně Sedlářové za práci, kterou na obci vykonala 

  jak ve funkci starostky, tak ve funkci místostarostky.  



 

24. Závěr. 

 

Starosta obce poděkoval všem za účast na ZO a popřál všem krásné svátky.       

Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva v 18:35 hod. 

 

 

 

 

 

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

       Balcárek Jan – starosta                                                         Jaroslav Žitný - místostarosta 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………                                                       .……………………………………………………                               
          Mgr. Jitka Dvořáková                                 Stanislav Huličný 


