
   
                  Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina 

 

IČO: 00576247                                                e-mail: obec.loucka@volny.cz   
 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka 

č. 14 / 2016, které se konalo dne  3. 10. 2016 
 

 

 
Přítomni :     Leo Kordas,  Pavel Hrabal, Pavla Pevná, Bc. Blanka Venusova 

           Martin Müller,  Bc. Blanka Venusová, Michal Marek  

 

  

Hosté :  presenční listina 

 

 

Program :  

1. Zahájení schůze a schválení programu 

2. Jmenování ověřovatele zápisu a zapisovatele  

3. Kontrola usnesení  

      4. Rozpočtová opatření 

      5. Schválení zadání územního plánu obce Loučka 

      6. Schválení stavby pod názvem „Loučka, obec-stavební úprava vNN, KNn, DTS“ číslo  

            ĆEZ: IE-12-8004702 ve stupni pro Uzemni řízení 

      7.   Dohoda o prodloužení  vodovodního řádu v obci a následném převodu vlastnického 

            práva      

      8. Dohoda o převodu majetku (vodovodu) a navýšení majetkového podílu obce ve  

           Vodovodu Pomoraví, svazku obcí 

       9. Různé 

     10. Diskuze 

     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 jsou přítomni 4 členové zastupitelstva. 

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.  

 

 

 

mailto:obec.loucka@volny.cz


Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje: 

program 14. zasedání zastupitelstva obce Loučka beze změny 

 

Výsledek hlasování :    pro:             4                              

               omluveni     3 

Usnesení č.14/1/2016 bylo schváleno. 

 

 

2. Schválení ověřovatele zápisu a zapisovatele   

 

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu Pavlu Pevnou a Bc. Blanku Venusovou. Dále dal 

návrh na zapisovatele :P. Hrabala. 

 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje: 

- ověřovatele zápisu: Pavlu Pevnou a Bc. Blanku Venusovou    

- zapisovatele:  P. Hrabala  

 

Výsledek hlasování : pro :             4  

                       omluveni :    3 

Usnesení č. 14/2/2016 bylo schváleno. 

 

 

3. Kontrola usnesení č.13/2016  

Starosta obce informoval zastupitelstvo, že úkoly z  usnesení č. 13/2016 byly splněny.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání bere na vědomí  :  

- usnesení č. 13/2016 a to bez výhrad. 

 

Výsledek hlasování : pro:              4  

                                  omluveni :    3  

 

Usnesení č.14/3/2016 bere na vědomí. 

 

 

4. Rozpočtová opatření 

 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s Rozpočtovým opatřením č. 7/2016 k 26. 8. 2016  

 a rozpočtové opatření č. 8/2016 k 23. 9. 2016 dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů dle § 16. Tyto rozpočtová opatření jsou vypracovány dle 

skutečných příjmů a výdajů a byly zapracovány ve výkaze Fin-2-12M   

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání bere na vědomí  

Rozpočtové opatření č. 7/2016 k 26. 8. 2016 a rozpočtové opatření č. 8/2016 k 23. 9. 2016  

Tyto rozpočtová opatření jsou vypracovány dle skutečných příjmů a výdajů a byly 

zapracovány ve výkaze Fin-2-12M. 



 

Výsledek hlasování : pro:             4  

                                  omluveni     3 

   

Usnesení č. 14/ 4 /2016 bylo schváleno. 

 

 

5. Schválení zadání územní plánu Loučka 

 

Starosta obce seznámil předložil zastupitelstvu Zadání územního plánu Loučka, které 

zpracoval Městský úřad Litovel, odbor výstavby, jako pořizovatel územně plánovací 

dokumentace ve spolupráci s určeným zastupitelem upravil návrh zadání a předkládá jej ke 

schválení Zastupitelstvu obce Loučka.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje :  

Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje projednané Zadání Územního  plánu Loučka, jako 

podklad pro zpracování Návrhu Územního plánu Loučka. 

 

Výsledek hlasování: pro  4 

                                 omluveni  3 

  

Usnesení č. 14/ 5 /2016 bylo schváleno. 

 

 

6. Schválení stavby pod názvem „Loučka, obec –stavební úprava vNN, kNN, DTS“ číslo 

ČEZ : IE-12-8004702 ve stupni pro Uzemni řízení. 

 

Starosta obce již podruhé předložil zastupitelstvu návrh na kompletní rekonstrukce sítě NN, 

vzhledem k ucelené zástavbě. Je navrženo převážně nové zemní kabelové vedení NN a to po 

obou stranách silnice parc.č. 834. Toto kabelové vedení bude převážně zasahovat do obecních 

chodníků, které jsou nové a byly financovány částečně z dotace a obecního rozpočtu. Bude 

sepsána smlouva mezi ČEZ  a Obcí Loučka, ohledně záruky a opravy chodníků do původního 

stavu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje :  

Stavby pod názvem „Loučka, obec –stavební úprava vNN, kNN, DTS“ číslo ČEZ : IE-

12-8004702 ve stupni pro Uzemni řízení.  
Dále pověřilo starostu sepsat smlouvu mezi ČEZ  a Obcí Loučka, ohledně záruky a opravy 

chodníků do původního stavu.  

 

Výsledek hlasování: pro  4 

                                 omluveni  3 

  

Usnesení č. 14/ 6/2016 bylo schváleno. 

 

 

 

 



 

7. Dohoda o prodloužení vodovodního řádu v obci a následném převodu vlastnického  

    práva 

 

Starosta obce předložil zastupitelstvu Dohodu o prodloužení vodovodního řádu v obci Loučka  

a následném převodu vlastnického práva mezi Obcí Loučka – Vodovodem Pomoraví , 

svazkem obcí a paní Evou Chudějovou. Předmětem Dohody je udělení souhlasu Vodovodu 

Pomoraví a Obcí Loučka k vybudování prodloužení rozvodné vodovodní sítě (RVS) v obci 

Loučka. Paní Chudějová vybuduje prodloužení vodovodního řádu na své náklady a to převede 

bezúplatně do vlastnictví obce Loučka. Obec dále převede do vlastnictví Vodovodu Pomoraví, 

svazku obcí. Obec Loučka na své náklady provede zapravení a nástřik části pozemku 

(silnice), kde bylo vybudováno prodloužení vodovodního řádu.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje :  

Dohodu o prodloužení vodovodního řádu v obci a následném převodu vlastnického 

práva. 

 

Výsledek hlasování : pro             4 

                                  omluveni    3 

                                      

Usnesení č. 14/ 7 /2016 bylo schváleno. 

 

 

8. Dohoda o převodu majetku (vodovodu) a o navýšení majetkového podílu obce ve 

Vodovod Pomoraví, svazku obcí  

 

Starosta obce předložil Dohodu o převodu majetku (vodovodu) a o navýšení majetkového 

podílu obce ve Vodovod Pomoraví, svazku obcí. Předmětem dohody je že, Obec Loučka 

vkládá vodárenské zařízení do majetku Vodovodu Pomoraví, svazku obcí a Vodovod 

Pomoraví, svazek obcí, tento vklad přijímá a navyšuje o částku vodovodního řádu stávající 

majetkový podíl obce Loučka ve Vodovodu Pomoraví,svazku obcí. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje :  

Dohodu o převodu majetku (vodovodu) a o navýšení majetkového podílu obce ve Vodovod 

Pomoraví, svazku obcí 

 

Výsledek hlasování : pro:              4  

                                  omluveni      3  

  

Usnesení č. 14/ 8 /2016 bylo schváleno. 

 

 

9. Diskuse  

-  nebezpečný a velkoobjemový odpad 

-  informace ohledně veřejného osvětlení 

 

Starosta poděkoval  za účast a zasedání ukončil v 19.15 hod.  

 



Zapsal : Hrabal 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu :    Pavla Pevná                       …………………………. 

 

     Bc. Blanka Venusová       …………………………. 

 

 

 

       ………………………………. 

       Leo Kordas – starosta obce 

 

 

       

 

V Loučce dne  7. 10.  2016 

 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce :    7. 10. 2016 

Sejmuto z elektronické úřední desky :      27. 10. 2016  


