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

e-mail: obec.loucka@volny.cz

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka
č. 13 / 2016, které se konalo dne 15. 8. 2016

Přítomni :
Omluveni:

Leo Kordas, Marcela Mereďová, , Pavel Hrabal, Pavla Pevná, Michal Marek,
Bc. Blanka Venusová
Martin Müller

Hosté :

presenční listina

Program :
1. Zahájení schůze a schválení programu
2. Jmenování ověřovatele zápisu a zapisovatele
3. Kontrola usnesení č. 12 /2016
4. Rozpočtové opatření č. 5/2016 k 30. 6.2016 a č.6/2016 l 31.7.2016.
5. Schválení návrhu zadání územního plánu obce Loučka a podání žádosti
6. Projednání žádosti o vyjádření k existenci sítí ke stavbě „ Loučka, RD Grézl –
přípojka do 50m, kNN“
7. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu.
8. Zájezd pro občany dne 1.10.2016
9. Přijetí úvěru od ČS Olomouc– municipalitní úvěr
10. Diskuse
11. Závěr
1.Zahájení schůze a schválení programu
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18.00 hod. starostou obce p. Leo Kordasem, který
přivítal všechny přítomné. Starosta konstatoval, že je přítomno všech 6 členů zastupitelstva
a 1 člen je omluven. Zasedání je tedy usnášení schopné ( prezenční listina – příloha č.1).
Starosta informoval, že pozvánka na toto zasedání byla zveřejněna v zákonné lhůtě 7 dnů na
úřední desce kamenné i elektronické. Dále starosta obce podal návrh na rozšíření programu
jednání o :
bod.č.6 - Projednání žádosti o vyjádření k existenci sítí ke stavbě „ Loučka, RD Grézl –
přípojka do 50m, 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
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje:
změnu programu 13. zasedání zastupitelstva obce Loučka v tomto rozsahu :
rozšíření:
bod.č. 6 – Projednání žádosti o vyjádření k existenci sítí ke stavbě „Loučka, RD Grézl –
přípojka 50 m, kNN“
bod.č.7 - Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena – 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
Výsledek hlasování :

pro:
6
omluven : 1

Usnesení č.13/1/2016 bylo schváleno.
2. Schválení ověřovatele zápisu a zapisovatele
Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu Pavlu Pevnou a Michala Marka. Dále dal návrh
na zapisovatele : Hrabalová.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje:
- ověřovatele zápisu: Pavlu Pevnou a Michala Marka
- zapisovatele: Hrabalová
Výsledek hlasování : pro :
6
omluven : 1
Usnesení č. 13/2/2016 bylo schváleno.
3. Kontrola usnesení č.12/2016
Starosta obce informoval zastupitelstvo, že úkoly z usnesení č. 11/2016 byly splněny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání bere na vědomí :
- usnesení č. 12/2016 a to bez výhrad.
Výsledek hlasování : pro:
7
omluven : 1
Usnesení č.13/3/2016 bere na vědomí.

4. Rozpočtové opatření č. 5/2016 a 6/2016
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s Rozpočtovým opatřením č. 5/2016 k 31. 6. 2016
a č. 6/2016 k 31. 7. 2016 dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů dle § 16. Toto rozpočtové opatření je vypracováno dle skutečných příjmů a výdajů
a byly zpracovány ve výkaze Fin-2-12M.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje :
Rozpočtové opatření č. 5/2016 k 31. 6. 2016 a č. 6/2016 k 31. 7. 2016 dle zákona č.250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle §16.
Výsledek hlasování : pro:
omluven

6
1

Usnesení č. 13/ 4 /2016 bylo schváleno.

5. Schválení návrhu zadání územního plánu obce Loučka a podání žádosti
Starosta obce seznámil zastupitelstvo, že je nutno schválit záměr a návrh zadání na pořízení
územního plánu obce Loučka a pověřit podáním žádosti o pořízení u obce s rozšířenou
působností a to u Městského úřadu Litovel, odbor výstavby, Havlíčkova 818, 784 01 Litovel.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje :
- v souladu s § 16 odst.5 písm. a) a § 44 písm. a) zákona č. 183/20016 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, záměr pořízení
územního plánu obce Loučka.
Zastupitelstvo obce Loučka pověřuje :
- podáním 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, Litovel 784 01, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu , v platném znění.
Výsledek hlasování : pro:
6
omluven: 1
Usnesení č. 13/ 5 /2016 bylo schváleno.

6. Projednání žádosti o vyjádření k existenci sítí ke stavbě „Loučka, RD Grézl –
přípojka do 50m, NNk“
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se žádostí firmy EC služby, s.r.o, P. Bezruče 5, se sídlem
v Zábřehu ohledně existenci sítí ke stavbě : „Loučka, RF Grézl – přípojky do 50m, kNN“,
číslo stavby : IP – 12-8018956. Jedná se o vybudování kabelové zemní přípojky k výše
uvedenému domu přes obecní pozemek. Provozovatelem stavby ČEZ Distribuce, a.s.,Děčín.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje :
- vybudování kabelové zemní přípojky ke stavbě „Loučka, RF Grézl – přípojka do 50m,
kNN“, číslo stavby „ IP-12-8018956 přes obecní pozemek.
Výsledek hlasování: pro:
6
omluven: 1
Usnesení č. 13/ 6 /2016 bylo schváleno.
7. Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemena –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene- služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu
č. IP-12-8018956/VB1 Loučka, RD Grézl – příp.do 50m, kNN přes obecní pozemek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje :
- Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu č. IP-12-8018956/VB1 Loučka, RD Grézl – příp. do 50m, kNN přes
obecní pozemek.
Výsledek hlasování : pro:
omluven:

6
1

Usnesení č. 13/ 7/2016 bylo schváleno.

8. Zájezd pro občany dne 1.10.2016
Starosta informoval zastupitelstvo, že je naplánovaný zájezd pro občany na sobotu
1. 10. 2016. Program zájezdu následující:
1. Exkurze přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně ( promítání filmu o stavbě, prohlídka
podzemní elektrárny, dolní nádrže a výjezd autobusem na horní nádrž.
2. Prohlídka muzea Ruční papírny ve Velkých Losinách.
3. Koupání v termálním koupališti Velké Losiny
Cena zájezdu pro občany obce : 150,00 Kč pro cizí : 200,00 Kč
(cena zahrnuje veškeré vstupy a dopravu)

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje :
- zájezd konaný v sobotu 1. 10. 2016 včetně programu a ceny zájezdu.
Výsledek hlasování : pro:
omluven:

6
1

Usnesení č. 13/ 8/2016 bylo schváleno.
9. Přijetí úvěru od České spořitelny, Olomouc- municipalitní úvěr
Starosta seznámil zastupitelstvo, že na akci „Rekonstrukce obecního úřadu“ je třeba schválit
úvěr , který bude splacen maximálně do 2 roků. Jedná se o překlenutí výdajů z rozpočtu obce.
Byly osloveny tři finanční instituce a to ČS Olomouc, KB Olomouc a ČSOB Olomouc.
Dle padaných nabídek nejlepší podmínky poskytla Česká spořitelna Olomouc, Tř. Svobody
Olomouc. Zastupitelstvo projednala všechny nabídky a pověřilo starostu obce uzavření úvěru
u ČS Olomouc dle indikativní nabídky úvěru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje :
- uzavření úvěru u České spořitelny Olomouc, Tř. Svobody 401/19, 779 00 Olomouc dle
indikativní nabídky úvěru.
Výsledek hlasování : pro:
omluven:

6
1

Usnesení č. 13/ 9/2016 bylo schváleno.

10. Diskuse
- Starosta obce seznámil zastupitelstvo a občany s novým dopisem ohledně schválení
projektové dokumentace stavby ČEZ Distribuce, a.s. pod názvem „Loučka, obec – stavební
úprava vNN, kNN, DTS“, IE-12-8004702. Jedná se o kompletní rekonstrukce sítě NN,
k ucelené zástavbě je navrženo převážně nové zemní kabelové vedení po obou stranách
silnice par.č 834.
Zastupitelstvo pověřilo starostu, aby svolal schůzku s projektantem Ing. Josef Lakomýmstředisko Přerov ohledně projektu.

11. Závěr
Starosta poděkoval za účast a zasedání ukončil v 18.45 hod.

Zapsala : Hrabalová

Ověřovatelé zápisu :

Pavla Pevná

………………………….

Michal Marek

………………………….

……………………………….
Leo Kordas – starosta obce
.
----------------------------------------------Marcela Mereďová –místostarostka obce
V Loučce dne 16. 8. 2016

Vyvěšeno na elektronické úřední desce : 16. 8. 2016
Sejmuto z elektronické úřední desky : 5. 9. 2016

