
USNESENÍ 
z 27 . zasedání RO Bílá Lhota, konaného on-line dne 22.10.2020 

OR schvaluje: 

Usnesení č. 1 

Program 27. schůze RO 

Usnesení č. 2 

nákup materiálu na opravu PS 12 pro SDH Pateřín v částce 14.750,- Kč  

Usnesení č.3 

provedení dopravního značení v obci Řimice firmou Dopravní značení Svoboda, Olomouc 
s.r.o., Pavelkova 222/2, 77900  za cenu 26.522,-Kč. 

Usnesení č.4 

výběr dodavatele na opravu cesty v Řimicích, vítězná firma je ROADMEDIC s.r.o. Pod 
Senovou 2960/70, 787 01 Šumperk za cenu 244 760,-Kč bez DPH a pověřuje starostu 
k podpisu smlouvy o dílo. 

Usnesení č.5 

cenovou nabídku Ing. arch. Petra Malého na zpracování změny územního plánu obce Bílá 
Lhota včetně úplného znění ve výši 69.500,- Kč bez DPH a pověřuje starostu obce k podpisu 

smlouvy o dílo. 

Usnesení č.6 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. smlouvy IP-12-

8024342/SOVB/2, uzavřenou mezi Obcí Bílá Lhota a ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostu 
obce k podpisu smlouvy.  

Usnesení č.7 

finanční příspěvek z rozpočtu obce na rok 2020 ve výši 8.000,- Kč pro Charitu Šternberk, 
středisko Litovel, Vítězná 1129.  

 

 



Usnesení č.8 

výjimku MŠ z maximálního počtu dětí ve třídě na školní rok 2020/2021 od 1.11.2020 na 25 
dětí ve třídě.  

Usnesení č.9 

výběr dodavatele projekčních prací na akci „Rekonstrukce místní komunikace, komunikace 
pro pěší a dobudování odstavných zpevněných ploch, Bílá Lhota“ a pověřuje starostu k 
podpisu smlouvy o dílo. Vítězná firma je SPZ DESIGN s.r.o., Moravská 359/13, Olomouc-

Holice, 779 00 za cenu 325 500,-Kč bez DPH . 

 

OR bere na vědomí:  

Nabídka šití a montáž opony od , jednatele Divadelní opony s.r.o.  

Městský úřad Litovel, odbor dopravy, nám. Př. Otakara 777/2, 777/2, Litovel – Rozhodnutí 
povolení úplné uzavírky sil III/4498 v místě sil. mostu ev.č. 4498/2 od 5. do 7.10.2020. 

Městský úřad Litovel, odbor výstavby, nám. Př. Otakara 777/2, 777/2, Litovel – Rozhodnutí 
dodatečné povolení stavby pro  

„Dřevník, objekt pro chov drobného zvířectva u rodinného domu Červená Lhota 

Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, Rozhodnutí – , Bílá Lhota 
souhlas „Sklad krmiv“. 

 

 

 

 

 

…                                …     

      Jan  Balcárek-starosta obce                                          Alena Sedlářová-místostarostka 

 


