
USNESENÍ: 
z 18. zasedání zastupitelstva obce Bílá Lhota konaného 

dne 23.8.2021 v 17:00 hod v zasedací síni OÚ Bílá Lhota 

 

Usnesení č. 1 

 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje do návrhové komise:     

Alenu Sedlářovou, Mgr. Petra Člupného, Josefa Dvořáka   

Ověřovateli zápisu: Mgr. Jitka Dovřáková, Stanislav Huličný 

Usnesení č. 2 
 

1.   Zahájení a volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu. 
2.   Schválení programu schůze ZO.  
3.   Seznámení s plněním usnesení ze 17. ZO. 

4.   DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO ,,Stavební úpravy ZŠ Bílá Lhota – Snížení   
      energetické náročnosti objektu“. 
5.   Smlouva o právu provést stavbu a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  
      uložení a správy přeložky vodovodního řadu PVC D 90.  

6.   Dodatek č. 1 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí DSO Region Moravská cesta. 
7.   Přistoupení obcí Horka nad Moravou a Slavětín do DSO Region Moravská cesta. 
8.   Kupní smlouva – prodej pozemku parc.č. 223/14 ostatní plocha v k.ú. Měník.  
9.   Změna č. 1 Územního plánu Bílá Lhota. 
10.  Různé. 
11.  Diskuse. 

12.  Závěr. 

 

Usnesení č. 3 

 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO 
,,Stavební úpravy ZŠ Bílá Lhota – Snížení  energetické náročnosti objektu“ 

mezi Obcí Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p.1, 783 21 Chudobín a VHH THERMONT 
s.r.o., Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc a pověřuje starostu k podpisu 

dodatku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 4 

 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,, Smlouvu o právu provést stavbu a 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a správy přeložky 
vodovodního řadu PVC D 90 mezi Obcí Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p.1, 783 21 
Chudobín a p l a pověřuje 
starostu k podpisu smlouvy.  

 

Usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,,Dodatek č. 1 ke Stanovám 
dobrovolného svazku obcí DSO Region Moravská cesta“ v předloženém znění.  
 

Usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje přistoupení obcí Horka nad Moravou 

a Slavětín do DSO Region Moravská cesta. 

Usnesení č. 7 

 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,, Kupní smlouvu“ – odprodej 

pozemku parc.č. 223/14, ostatní plocha o výměře 78 m2 v k.ú. Měník 

za cenu 40,-Kč/m2 mezi Obcí Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p.1, 783 21 

Chudobín a 

n a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.  

 

Usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota  

I. ověřilo   
ve smyslu s ust. § 54 odst.2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění., že návrh územního plánu 
není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených 
orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu   

 

 

 



II. vydává 

ve smyslu ustanovení § 6 odst.5 písm.c) stavebního zákona za použití ust. § 43 
odst.4 stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č.500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, formou 

opatření obecné povahy – změna č. 1 územního plánu Bílá Lhota 

 

III. ukládá  
starostovi zveřejnit veřejnou vyhlášku o vydání opatření obecné povahy – 

změna č. 1 Územního plánu Bílá Lhota 

 

 

ZO bere na vědomí : 
 

- Plnění usnesení ze 17. ZO. 

 

 

 

 

                                   . 
  Jan Balcárek - starosta             Jaroslav Žitný - místostarosta 

 

 

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

     Alena Sedlářová                    Mgr. Petr Člupný                                Josef Dvořák  

 


