
   
                  Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina 

 

IČO: 00576247                                                e-mail: obec.loucka@volny.cz   

 

USNESENÍ 
 

z 13 zasedání Zastupitelstva obce Loučka  

 konaného dne 

15. 8. 2016 v 18.00 hod.  

________________________________________________________________  
 

1.  

1. Zastupitelstvo obce  po řádném  projednání  schvaluje :     

 
1.  Změnu programu 13. zasedání obce Loučka v tomto rozsahu: 

rozšíření programu jednání o :  

bod č.6  - projednání žádosti o vyjádření k existenci síti ke stavbě „Loučka, RD Grézl – 

                přípojka do 50  , kNN“ 

bod.č. 7- schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti 

                a smlouvu o právu provést stavbu 

bod.č. 8 – zájezd pro občany dne 1. 10. 2016 

bod.č.9 – přijetí úvěru od ČS Olomouc – municipalitní úvěr 

        

2.   Ověřovatele zápisu : Pavlu Pevnou , Michala Marka a zapisovatel Hrabalová 

 

4. Rozpočtové opatření č. 5/2016 k 30.6.2016 a č. 6/2016 k 31.7.2016 dle zákona č. 250/2000  

    Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle § 16. 

 

5. V souladu s § 16 odst. 5 písm. a) a § 44 písm. a) zákona č. 183/2016 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, záměr pořízení 

územního plánu obce Loučka.  

 

6. Vybudování kabelové zemní přípojky ke stavbě „Loučka, RD Grézl – přípojka do 50m, 

kNN“ číslo stavby IP-12-8018956 přes obecní pozemek.  

 

7. Smlouvu o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu 

provést stavbu č. IP-12-8018956/VB 1 Loučka, RD Grézl – příp. do 50m, kNN přes obecní 

pozemek.  

 

8. Zájezd pro občany konaný v sobotu 1. 10. 2016 včetně programu a cena zájezdu. 

 

9. Uzavření úvěru u České spořitelny Olomouc, Tř. Svobody 401/19, 779 00 Olomouc dle 

indikativní nabídky úvěru na rekonstrukci obecního úřadu .  
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2.  Zastupitelstvo obce  po řádném  projednání  pověřuje:  
 

5. Podání žádosti o pořízení územního plánu obce Loučka dle § 6 odst. 1 písm. c) u obce 

s rozšířenou působností, u Městského úřadu Litovel, odboru výstavby, úřadu územního 

plánování, Havlíčkova 818, 784 01 Litovel, dle zákona č. 183/2016 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu v platném znění.  

      

 

                          

3. Zastupitelstvo obce  po řádném  projednání  bere na vědomí  :     
 

3.  Plnění usnesení č. 12/2016 a to bez výhrad. 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu :   

    Pavla Pevná                   ------------------------------   

 

    Michal Marek                          ------------------------------ 

 

starosta obce :           Leo Kordas                                           ------------------------------  
 
místostarostka obce : Marcela Mereďová                              ------------------------------ 

 

 

 

 

 

v Loučce dne  16. 8. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce :   16. 8.  2016 

Sejmuto z elektronické úřední desky :         5. 9.  2016  


