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

e-mail: obec.loucka@volny.cz

USNESENÍ
z 21. zasedání Zastupitelstva obce Loučka
konaného dne
7. 11. 2017 v 18.00 hod.
________________________________________________________________
1. Zastupitelstvo obce po řádném projednání schvaluje :
1. Program 21. zasedání zastupitelstva obce Loučka rozšířené o body :
11. Schválení pracovníků na veřejně prospěšné práce v roce 2018
12. Schválení firmy zprostředkující výběrové řízení oprava klubovny
13. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
Olomouckého kraje
2. Ověřovatele zápisu Marcela Mereďová a Pavla Pevná , zapisovatelkou Hrabalová.
5. Plán inventarizace na rok 2017 a složení inventarizační komise na rok 2017 ve složení
Marcela Mereďová, Pavlína Horáková, Martin Müller, Pavel Hrabal.
6.Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu
Loučka, obec – stavební úprava VNN, KNN, DTS, č. IE-12-8004702/SOBS037.
Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na obecních pozemcích dle smlouvy –
vedení elektrického kabelu (zřízení distribuční soustavy).
7. Smlouvu o právu provést stavbu mezi Obcí Loučka a Správou silnic Olomouckého kraje,
příspěvkovou organizací- právo hospodaření se svěřeným majetkem Olomouckého kraje.
Předmětem smlouvy je založení práva stavebníka provést stavbu „Veřejné osvětlení b obcí
Loučka“ na dotčené nemovitosti. Vlastník touto smlouvou povoluje stavebníkovi stavět na
dotčené nemovitosti stavbu Veřejné osvětlení v obci Loučka v souladu s přiloženou
dokumentací.
Stavebník se zavazuje dodržet podmínky stanovené ve vyjádření SSOK, SU Olomouc.
8. Nájemní smlouvu a Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi obcí Loučka
a Olomouckým krajem, zastoupeným Správou silnice Olomouckého kraje, příspěvkovou
organizací.

Předmětem nájemní smlouvy je že za užívání uvedené nemovitosti ve smlouvě zaplatí
nájemce Správě silnic Olomouckého kraje, p.o. nájemné a to zpětně za celé období nájmu
v souladu se směrnicí SSOK č.46/2014.
Předmětem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti je,že budoucí oprávněný
provádí stavbu „Veřejného osvětlení v obci Loučka“, na pozemku budoucího povinného,
dle rozsahu v jakém stavba zasáhne služebný pozemek, dle situačního plánu
(geometrického plánu se zaměřením služebnosti, odborným posouzením znalce a
předávacím protokolem stavby).
9. Finanční dar ve výši 2 000Kč pro Domov se zvláštním režimem Bílsko a pověřuje starostu
obce jejím podpisem.
10. Drobné dárky dětem, malé občerstvení jak pro děti, tak i pro občany a ohňostroj pro děti.
11. Schválení pracovníků na veřejně prospěšné práce v roce 2018 – 2 pracovní místa.
12. Uzavření smlouvy mezi EUROPROJEKT DOTACE, Kpt. Jaroše 29, Boskovice, IČO :
40408809 a Obcí Loučka, Loučka č. 76, 783 22 Cholina, IČ: 00576247 na akci výběrové
řízení – oprava klubovny pro hasiče.
13. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
Olomouckého kraje na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019. Jedná se o částku 14 490
Kč.
2. Zastupitelstvo obce po řádném projednání bere na vědomí :
3. Plnění usnesení č. 20/2017 a to bez výhrad.
4. Rozpočtové opatření č. 9/2017 k 19. 9. 2017 a rozpočtové opatření č. 10/2017 k 31. 10.
2017 dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Ověřovatelé zápisu :
Marcela Mereďová

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

Pavla Pevná

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

starosta obce :

Leo Kordas

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

místostarostka :

Marcela Mereďová

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

v Loučce dne 9. 11. 2017

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

9. 11. 2017
30.11. 2017

