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                _____________________________________________________ 
 
 

 

USNESENÍ 
z 4.  zasedání zastupitelstva obce Loučka, konaného dne 24. 4. 2019  

 

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Loučka byla schválena v následujícím znění: 
 
 
Usnesením č. 4 / 1 /2019 – Zastupitelstvo obce Loučka  schvaluje 
Program 4. Zasedání zastupitelstva obce Loučka, konaného dne 24. 4. 2019 
 
 
Usnesením č. 4 / 2 /2019 – Zastupitelstvo obce Loučka  schvaluje  
Ověřovatelé zápisu Jakuba Grézla a Pavla Hrabala  
Zapisovatel :  Bc. Eva Hrabalová  
 
 
Usnesením č. 4 / 3/2019 – Zastupitelstvo obce Loučka  bere na vědomí 
Kontrolu plnění usnesení č. 3 /2019 
 
 
Usnesením č.4 / 4 /2019 – Zastupitelstvo obce Loučka bere na vědomí 
Rozpočtové opatření č. 2/2019, č.3/2019 a č.4/2019 dle zákona č. 250/2000 Sb. ,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 16 
 
 
Usnesením č. 4 / 5 /2019 – Zastupitelstvo obce Loučka  projednalo a schvaluje  
řádnou účetní závěrku obce Loučka sestavenou k 31. 12. 2018 (rozvahový den) v souhlasu 
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích  
 
 
Usnesením č. 4 / 6 /2019 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje 
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s ustanovením § 17 odst.7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, celoroční hospodaření obce Loučka a závěrečný účet obce 
Loučka za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Loučka za rok 
2018 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad 
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Usnesením č. 4 / 7 /2019 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje 
na základě výsledku výběrového řízení dodavatele na akci „Oprava stávající sítě místního 
rozhlasu“ firmu  Emil Kvapil, Specializovaná stavební činnost, Rozvadovice 66, 784 01 Litovel 
s cenou nabídky 356 680,91 Kč  
 
 
Usnesením č. 4 / 8 /2019 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje  
znění smlouvy s vybraným uchazečem firmou Emil Kvapil, Specializovaná stavební činnost, 
Rozvadovice 66, 784 01 Litovel na akci „Oprava stávající sítě místního rozhlasu a pověřuje 
starostku obce podpisem výše uvedené smlouvy v celkové ceně 356 680,91 Kč  
 
 
Usnesením č. 4 / 9 /2019 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje- ukončení veřejného 
projednávání 
ukončení fáze projednávání řízení o územním plánu obce Loučka vedeného dle § 52 zákona 
 č. 183/2006 Sb. se závěrem zásadně přepracovat návrh územního plánu obce Loučka  
o prověření ploch bydlení 
 
Usnesením č. 4 / 9a /2019 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje- doplnění ÚP obce Loučka 
zásadní přepracování návrhu územního plánu dle přílohy č.1 Pokyny k přepracování ÚP obce 
Loučka a to v části schváleného zadání ÚP Loučka ze dne 3. 10. 2016 bod čA4 – požadavky na 
urbanistickou koncepci, zejména na prověření možných změn včetně vymezení zastavitelných 
ploch  
 
Usnesením č. 4 / 10 /2019 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje  
poskytnutí finančního daru na provoz  Pošty Partner Cholina ve výši 10 000,- Kč.  
 
 
 
Usnesení  bylo vyhotoveno dne : 25. 4. 2019 

 

 

 

 

 

Starostka obce :            Ing. Miroslava Novotná           …………………………. 

 

 

Místostarostka obce :   Pavlína Horáková                                   ………………………….. 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední i  elektronické úřední desce :  25. 4. 2019 

Sejmuto z úřední i  elektronické úřední desky :      15. 5. 2019 
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