
USNESENÍ 
z 29. zasedání RO Bílá Lhota, konaného dne 21.12.2020 

RO schvaluje: 

Usnesení č. 1 

Program 29. schůze RO 

Usnesení č. 2 

pověřuje starostu obce vyvěsit záměr na pronájem pozemku  p.č.204/1 v k.ú. Pateřín. 

Usnesení č. 3 

prošetření stavu a vývozu jímky od Životního prostředí. 

Usnesení č. 4 

opravu čerpadla na vodojemu v Řimicích od fy GEORGIA s.r.o. za cenu 30.314.13,- Kč 
s DPH. 

Usnesení č. 5 

provedení kontroly statiky křížku v Hrabí u domu  z důvodu výstavby lapače. 

Usnesení č. 6 

Pravidla pro tvorbu a čerpání Fondu obnovy vodohospodářské infrastruktury zřízeného 
v souladu s §5 odst. 1, zákona č. 250/2000 Sb., podle zákona č. 274/2001 Sb. s účinností 
dnem 21.12.2020 a pravidelným příspěvkem 100.000,- Kč. 

Usnesení č. 7 

schvaluje zřízení 3 rychlostních radarů za předpokladu, že finance budou použity z dotace. 

 

 

 

 

 



Na vědomí: 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor kontroly-Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření 
obce Bílá Lhota za rok 2020. 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor školství a mládeže - Informace o úpravě rozpočtu 
přímých neinvestičních výdajů k 9. prosinci 2020 pro školy a školská zařízení olomouckého 
kraje zřizovaná obcemi. 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství: 

- monitoring vlka obecného 

- kácení 53 ks topolů v k. ú. Řimice- výjimka ze zákazů u zvláště chráněného druhu živočicha-

lesák rumělkový 

Agentura ochrany přírody a krajiny české republiky: souhlas s lovem kormorána velkého na 
území přírodní památky Pod Templem. 

- Oprava jezu Nové Mlýny 

EKO-UNIMED: poděkování za spolupráci v uplynulém roce 

Informace firmy  EKOKOM  o změně sazebníku odměn od 1.1.2021 a koeficientů bonusových 
složek a standarty složení komunálních odpadů a podílů obalové složky 

Ministerstvo Vnitra, Odbor všeobecné správy: oznámení o vydání částky 5/2020 Věstníku 
vlády pro orgány krajů a obcí dne 27.11.2020. 

Česká Národní Banka: seznámení s průběhem roční účetní uzávěrky 2020/2021 v ČNB 

Ministerstvo spravedlnosti: Aktualizovaná verze metodiky k podávání oznámení veřejnými 
funkcionáři podle zákona o střetu zájmů. 

Exekutorský úřad Přerov: usnesení o odročení dražebního jednání. 

Městský úřad Litovel, Odbor životního prostředí: Souhlas s kolaudací, opatření ke snížení 
energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Bílá Lhota, část Červená Lhota. 

Městský úřad Litovel, Odbor výstavby: 

- sdělení o dělení pozemků p.č. 104/24 v k.ú. Měník 

- kolaudační souhlas s užíváním stavby p.č. 372/3, svod + kNN Řimice 

- sdělení o dělení a scelování pozemků st. p. 31/2, p. č. 238 v k.ú. Červená Lhota u Řimic 

- oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby, které se týká stavby RD a příslušenství na 
pozemku st. p. 41 v k.ú. Červená Lhota u Řimic. 



-územní souhlas s napojením pozemku p.č. 238/5 v k. ú. Hrabí na vedení NN a dále společný 
souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru. 

 

 

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

      Jan Balcárek - starosta obce                                          Jaroslav Žitný - místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


