
 

USNESENÍ: 
z 21. zasedání zastupitelstva obce Bílá Lhota konaného 

dne 13.12.2021 v 17:00 hod v zasedací síni OÚ Bílá Lhota 

 

 

 

Usnesení č. 1 

 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje do návrhové komise:      

Martin Semian, Mgr. Petra Člupného, Miroslava Tyrka 

Ověřovateli zápisu: Stanislav Huličný, Mgr. Jitka Dvořáková 

Usnesení č. 2 

 

1.   Zahájení a volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu.  
2.   Schválení programu schůze ZO.  
3.   Seznámení s plněním usnesení z 20. ZO. 
4.   Dodatek č. 20 ke ,,Smlouvě o provozování skupinového vodovodu Bílá Lhota, jeho  
      údržbě a opravách a případném rozvoji“.  
5.   Rozpočtové provizorium pro hospodaření obce Bílá Lhota na I. čtvrtletí roku 2022.  
6.   Příloha č. 5 ke ,,Zřizovací listině MŠ Bílá Lhota“ – vymezení majetku předaného do  
      správy Mateřské školy Bílá Lhota, příspěvkové organizace, k jejímu hospodářskému  
      využití.   
7.   Příloha č. 5 ke „Zřizovací listině ZŠ Bílá Lhota“ – vymezení majetku předaného do  
      správy Základní školy Bílá Lhota, příspěvkové organizace, k jejímu hospodářskému  
      využití.   
8.   Dodatek č. 5 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.           

9.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace ,, Rekonstrukce místní 

      komunikace pro pěší a dobudování odstavných zpevněných ploch, Bílá Lhota“.  

10. Smlouva o právu provést stavbu a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení 

       a správy vodovodní domovní přípojky. 

  11.  Různé. 

  12.  Diskuse.  

  13.  Závěr. 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,, Dodatek č. 20 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. 4 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje rozpočtové provizorium a jeho 
pravidla v následujícím znění: do schválení rozpočtu 2022 se hospodaření 
obce Bílá Lhota na I. čtvrtletí roku 2022 řídí výší ¼ výdajů rozpočtu roku 
2021. V rámci rozpočtového provizoria lze navíc financovat akce schválené 
Radou obce, příjmy neomezeně a hradit závazky z uzavřených smluv.  
 

Usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje Přílohu č. 5 ke ,,Zřizovací listině MŠ 
Bílá Lhota“ – vymezení majetku předaného do právy Mateřské školy Bílá 
Lhota, příspěvkové organizace, k jejímu hospodářskému využití.  
 

Usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje Přílohu č. 5 ke ,,Zřizovací listině ZŠ 
Bílá Lhota“ – vymezení majetku předaného do správy Základní školy Bílá 
Lhota, příspěvkové organizace, k jejímu hospodářskému využití.  
 

Usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje Dodatek č. 5 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. 8 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,,Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
na zhotovení projektové dokumentace ,, Rekonstrukce místní komunikace 

pro pěší a dobudování odstavných zpevněných ploch, Bílá Lhota“.  

 

Usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje ,, Smlouvu o právu provést stavbu a 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a správy 
vodovodní domovní přípojky“  mezi Obcí Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p. 1,  
783 21 Bílá Lhota  a 

  a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.  



 

 

ZO bere na vědomí : 
 

- Plnění usnesení z 20.zasedání ZO. 

- Seznámení s informacemi ohledně možného sloučení ZŠ a MŠ Bílá Lhota.  
 

 

…                                     

  Jan Balcárek - starosta             Jaroslav Žitný - místostarosta 

 

 

 

    …           

     Mgr. Petr Člupný      Martin Semian                                    Miroslav Tyrk 

 


