Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina
IČO: 00576247

e-mail: obec.loucka@volny.cz

USNESENÍ
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Loučka
konaného dne
14. 11. 2016 v 18.00 hod. v místnosti
kulturního domu Loučka
________________________________________________________________

1. Zastupitelstvo obce po řádném projednání schvaluje :
1. Program 15. zasedání zastupitelstva obce Loučka beze změny.
2. Ověřovatele zápisu Michala Marka , Bc. Blanku Venusovou a zapisovatelkou Hrabalovou.
5. Plán inventarizace a složení inventarizační komise na rok 2016 ve složení : Marcela
Mereďová, Pavla Horáková, Martin Müller, Pavel Hrabal
6a. Schválení dodatku č. 1- Smlouvy o dílo č. 108/6 jeho předmětem je úprava termínu
realizace díla do 23.11.2016 a ceny díla o vícepráce nová konstrukce střechy – havarijní
stav.
6b. Schválení dodatku č. 2 – Smlouvy o dílo č. 108/6 jeho předmětem je úprava ceny díla
o vícepráce, které nebyly zahrnuty do hlavního rozpočtu akce a změna splatnosti faktury daňového dokladu na 90 dnů od vystavení faktury zhotovitelem.
7. Nákup dárků pro děti na Mikulášskou nadílku.
9. Smlouvu o bezúplatném převodu dle ust. § 2055 a nál. zák. č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, mezi převodce p. Evou Chudějovou, Loučka č. 108 a nabyvatelem Obcí Loučka,
Loučka č. 76, zastoupena starostou Leo Kordasem.
Předmětem smlouvy je bezúplatný převod prodloužené vodovodní sítě (RVS) v obci podle
projektové dokumentace Novostavba RD na parcele č. 171/1 a 171/4 v k. ú. Loučka u
Bílska v délce 59 m, materiál PVC, profil Dn 90, rok kolaudace 2016 v pořizovací ceně
97 881,50 Kč.
10. Dohodu o převodu majetku (vodovodu) a o navýšení majetkové podílu obce ve Vodovodu
Pomoraví ,svazku obcí o částku 97 881,50 Kč.

2. Zastupitelstvo obce po řádném projednání bere na vědomí :
3. Plnění usnesení č. 14/2016 a to bez výhrad.
4. Rozpočtová opatření č. 9/2016 k 26. 10. 2016.

3. Zastupitelstvo obce po řádném projednání revokuje :
8. Zastupitelstvo obce Loučka po projednání revokuje usnesení č.14/8/2016 :
Dohodu o převodu majetku (vodovodu) a o navýšení majetkového podílu obce ve
Vodovodu Pomoraví, svazku obcí.

Ověřovatelé zápisu :

starosta obce :

Michal Marek

------------------------------

Bc. Blanka Venusová

------------------------------

Leo Kordas

------------------------------

v Loučce dne 16. 11. 2016

Vyvěšeno na elektronické úřední desce :
Sejmuto z elektronické úřední desky :

16. 11. 2016
1. 12. 2016

