USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Loučka, konaného dne
12. prosince 2018 v 18.00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu Loučka

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Loučka bylo schváleno v následujícím znění:

zastupitelstvo obce Loučka b e r e n a v ě d o m í:
usnesení č.2/3/2018
Usnesení č. 1/2018 v plném rozsahu
usnesení č.2/4/2018
Rozpočtové opatření č.11/2018 dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů § 16

zastupitelstvo obce Loučka s c h v a l u j e :
usnesení č.2./1/2018
Program 2. zasedání zastupitelstva obce Loučka, konaného dne 12. 12. 2018
usnesení č.2/2/2018
Ověřovatele zápisu : Věru Skládalovou a Bc. Martina Pevné, zapisovatelkou Bc. Evu
Hrabalovou
usnesení č.2/5/2018
Smlouvu o úvěru č. 0495056199 mezi Českou spořitelnou Olomouc, a.s. Olbrachtova
1929/62, 140 00 Praha, IČ: 45244782 a Obcí Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina,
IČ: 00576247 v úvěrové částce 1 500 000,00 Kč (milion pět set tisíc korun)
usnesení č.2/6/2018
Rozpočet obce Loučka na rok 2019 v částce 6 161 700,00 Kč, jak v příjmové tak i ve
výdajové části
usnesení č.2/7/2018
Pasport místních komunikací, dopravního značení obce Loučka
usnesení č.2/8/2018
Podání žádosti z Programu obnovy venkova 2019 – Podpora budování a obnovy
infrastruktury obce a to na akci oprava místní komunikace 1c a 2c v délce 180 m

usnesení č.2/9/2018
Podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na vybudování dětského hřiště
usnesení č. 2/10/2018
Podání žádosti o dotaci z Programu na podporu JSDH 2019 - Dotace na pořízení a nákup
věcného vybavení JSDH
usnesení č. 2/11/2018
Jedno pracovní místo na veřejně prospěšné práce 2019

zastupitelstvo obce Loučka p o v ě ř u je :
Starostku obce Loučka Ing. Miroslavu Novotnou, podáním žádosti z:
-

Programu obnovy venkova 2019 – oprava místní komunikace 1c a 2c
Ministerstva pro místní rozvoj – vybudování dětského hřiště
Programu JSDH 2019 – pořízení a nákup věcného vybavení.

V Loučce dne 13. 12. 2018

______________________
starostka obce
Ing. Miroslava Novotná

______________________
místostarostka obce
Pavlína Horáková

Vyvěšeno na kamenné i elektronické úřední desce : 13. 12. 2018
Sejmuto z kamenné i elektronické úřední desky :

31. 12. 2018

