
   
                  Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina 

 

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

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka 

č. 15 / 2016, které se konalo dne  14. 11. 2016 
 

 

 
Přítomni :     Leo Kordas, Marcela Mereďová,  Pavla Pevná, Bc. Blanka Venusová, 

           Michal Marek  

Omluveni :     Martin Müller , Pavel Hrabal  

  

Hosté :  presenční listina 

 

 

Program :  

1. Zahájení schůze a schválení programu 

2. Jmenování ověřovatele zápisu a zapisovatele  

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

      4. Rozpočtové opatření 

      5. Schválení Plánu inventarizace a inventarizační komise na rok 2016  

      6.   Schválení dodatků č. 1 – Smlouvy o dílo č. 108/16 – střecha a dodatku č. 2 – Smlouvy 

            o dílo č. 108/16 na vícepráce  

      7.  Schválení dárku pro děti na Mikuláše 

      8.  Revokace usnesení č.14/8/2016 – Dohoda o převodu (vodovodu) a o navýšení  

           majetkového podílu obce ve Vodovodu Pomoraví, svazku obcí 

      9.  Smlouvu o bezúplatném převodu vodovodní sítě VNN mezi p. Chudějovou Evou,  

           Loučka č. 108 a Obcí Loučka 

     10. Schválení Dohody o převodu majetku (vodovodu) a o navýšení podílu obce ve  

           Vodovodu Pomoraví, svazku obcí 

     11. Různé 

     12. Diskuze 

     13. 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 5 členů 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.  
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Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje: 

program 15. zasedání zastupitelstva obce Loučka beze změny 

 

Výsledek hlasování :    pro:             5                              

               omluveni     2 

Usnesení č.15/1/2016 bylo schváleno. 

 

 

2. Schválení ověřovatele zápisu a zapisovatele   

 

Starosta obce navrhl na ověřovatele zápisu Michala Marka  a Bc. Blanku Venusovou a  

zapisovatelkou : Hrabalovou 

 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje: 

- ověřovatele zápisu: Michala Marka  a Bc. Blanku Venusovou    

- zapisovatelkou:  Hrabalovou 

 

Výsledek hlasování : pro :             5  

                       omluveni :    2 

Usnesení č. 15/2/2016 bylo schváleno. 

 

 

3. Kontrola usnesení č.14/2016  

Starosta obce informoval zastupitelstvo, že úkoly z  usnesení č. 14/2016 byly splněny.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání bere na vědomí  :  

- usnesení č. 14/2016 a to bez výhrad. 

 

Výsledek hlasování : pro:              5 

                                  omluveni :    2  

 

Usnesení č.15/3/2016 bere na vědomí. 

 

 

 

 

4. Rozpočtové opatření 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s Rozpočtovým opatřením č. 9/2016 k 26. 10. 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. 9/2016 k 26. 10. 2016 . 

Tyto rozpočtová opatření je vypracováno dle skutečných příjmů a výdajů a bylo zapracováno 

ve výkaze Fin-2-12M. 

 

Výsledek hlasování : pro:              5  

                                  omluveni      2 

   

Usnesení č. 15/ 4 /2016 bere na vědomí.  

 

 

 

5. Schválení Plánu inventarizace a inventarizační komise na rok 2016 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s Plánem k provedení inventury na rok 2016. Tento plán 

obsahuje jmenování inventarizační komise, termíny k provedení fyzické i dokladové 

inventury, seznam inventarizovaných účtů, způsob provádění inventarizace u jednotlivých 

inventarizačních položek majetku. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje :  

- Plán inventarizace a složení inventarizační komise na rok 2016 ve složení :  

Marcela Mereďová, Pavla Horáková, Martin Müller, Pavel Hrabal 

 

Výsledek hlasování : pro               5 

                                  omluveni     2    

             

Usnesení č.15 /5 /2016 bylo schváleno. 

 

 

6. Schválení dodatků č. 1 – Smlouvy o dílo č. 108/16 – střecha a dodatku č. 2 – Smlouvy 

    o dílo č. 108/16 na vícepráce  

Starosta obce předložil ke schválení dva dodatky, které vznikly při rekonstrukci obecního 

úřadu. Dodatek č. 1- Smlouvy o dílo č. 108/6 jeho předmětem je úprava termínu realizace díla 

do 23. 11. 2016  a ceny díla o vícepráce nová konstrukce střechy – havarijní stav.  

Dodatek č. 2 – Smlouvy o dílo č. 108/6 jeho předmětem je úprava ceny díla  

o vícepráce, které nebyly zahrnuty do hlavní rozpočtu akce  a změna splatnosti faktury – 

daňového dokladu na 90 dnů od vystavení faktury zhotovitelem. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje :  

6a/ Dodatek č. 1 – Smlouvy o dílo č. 108/6  

6b/ Dodatek č. 2 – Smlouvy o dílo č. 108/6 

 

Výsledek hlasování: pro  5 

                                 omluveni  2 

  

Usnesení č. 15/ 6a a 6b /2016 bylo schváleno. 

 

 



 

 

 

7. Schválení dárků pro děti na Mikuláše 

Starosta obce dal návrh na schválení dárku pro děti na Mikulášskou nadílku, která bude 

součástí akce rozsvícení vánoční stromu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje :  

- nákup dárků pro děti na Mikulášskou nadílku  

Výsledek hlasování : pro              5 

                                  omluveni     2 

                                      

Usnesení č. 15/ 7 /2016 bylo schváleno. 

 

 

8. Revokace usnesení č.14/8/2016 – Dohoda o převodu (vodovodu) a o navýšení  

     majetkového podílu obce ve Vodovodu Pomoraví, svazku obcí 

Starosta obce dal návrh na revokaci usnesení č. 14/8/2016 – Dohoda o převodu (vodovodu)  

a o navýšení majetkového podílu obce ve Vodovodu Pomoraví, svazku obcí.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání revokuje usnesení č.14/8/2016 :  

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

Pomoraví, svazku obcí 

 

Výsledek hlasování : pro:               5 

                                  omluveni       2 

  

Usnesení č. 15/ 8 /2016 bylo revokováno. 

 

9. Smlouvu o bezúplatném převodu vodovodní sítě VNN mezi p. Chudějovou Evou,  

    Loučka č. 108 a Obcí Loučka 

Starosta obce předložil zastupitelstvu ke schválení Smlouvu o bezúplatném převodu dle ust.  

§ 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

Předmětem smlouvy je bezúplatný převod prodloužené vodovodní sítě (RVS) v obci podle 

projektové dokumentace Novostavba RD na parcele č. 171/1 a 171/4 v k. ú. Loučka u Bílska 

v délce 59 m, materiál PVC, profil Dn 90, rok kolaudace 2016 v poručovací ceně 97 881,50 

Kč. Převodcem p. Eva Chudějová, Loučka č. 108 a nabyvatel Obec Loučka, Loučka č. 76, 

zastoupena starostou Leo Kordasem.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje  :  

Smlouvu o bezúplatném převodu dle ust. § 2055 a nál. Zák. č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, mezi převodce p. Evou Chudějovou, Loučka č. 108 a nabyvatelem Obcí Loučka, 

Loučka č. 76, zastoupena starostou Leo Kordasem., dále jen smlouva.  

 

Výsledek hlasování : pro:               5 

                                  omluveni       2 

  

Usnesení č. 15/ 9 /2016 bylo schváleno. 



 

 

10. Schválení Dohody o převodu majetku (vodovodu) a o navýšení podílu obce ve  

    Vodovodu 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 o částku  97 881,50 Kč.  

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje  :  

Dohodu o převodu majetku (vodovodu) a o navýšení majetkové podílu obce ve Vodovodu 

Pomoraví ,svazku obcí o částku  97 881,50 Kč.  

 

Výsledek hlasování : pro:               5 

                                  omluveni       2 

  

Usnesení č. 15/ 10 /2016 bylo schváleno. 

 

 

11. Různé  

- podána dotace na Ministerstvo pro místní rozvoj – územní plán obce Loučka 

- dotace od Mikroregionu Litovelsko – oprava fasády kaple 22 000 Kč  

- oprava veřejného osvětlení 

- lesní hospodář p. ing. Dadák 

- nebude vánoční posezení z důvodu rekonstrukce obecního úřadu  

- informace ohledně prohlídky komínů a kamen (nový zákon) 

 

Starosta poděkoval  za účast a zasedání ukončil v 19.00 hod.  

 

 

Zapsal : Hrabalová 

 

Ověřovatelé zápisu :    Michal Marek                        …………………………. 

 

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

 

 

 

       ………………………………. 

       Leo Kordas – starosta obce  

     

 

V Loučce dne  16. 11.  2016 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce :    16. 11. 2016 

Sejmuto z elektronické úřední desky :          1. 12. 2016  


