
   
                  Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina 

 

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

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka 

č. 17 / 2017, které se konalo dne  27. 2. 2017 
 

 

 
Přítomni :     Leo Kordas, Marcela Mereďová,  Pavla Pevná, Michal Marek, 

           Martin Müller,   

Omluveni :     Bc. Blanka Venusová, Pavel Hrabal 

 

  

Hosté :  presenční listina 

 

Program :  

1. Zahájení schůze a schválení programu 

2. Jmenování ověřovatele zápisu a zapisovatele  

3. Kontrola usnesení  č. 16 /2016 

      4.   Rozpočtové opatření  č.1 /2017 k  25.1. 2017 a č. 2/2017 k 17. 2. 2017 

      5.   Schválení hodnotící komise na opravu hasičské klubovny 

      6.   Schválení nové znění stanov svazku obcí „Sdružení obcí střední Moravy“  

     10.  Různé 

     11.  Diskuse 

     12.  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  

a omluveni 2 členové. 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.  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje: 

program 17. zasedání zastupitelstva obce Loučka v plném rozsahu.  

Výsledek hlasování :    pro:            5                              

               omluveni :  2  

 

Usnesení č.17/1/2017 bylo schváleno. 
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2. Schválení ověřovatele zápisu a zapisovatele   

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu  Michala Marka  a Pavlu Pevnou. Dále dal návrh 

na zapisovatele :  Evu Hrabalovou 

 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje: 

- ověřovatele zápisu: Michala Marka  a Pavlu Pevnou    

- zapisovatele:  Evu Hrabalovou 

 

Výsledek hlasování : pro :           5  

                       omluveni :  2      

      

Usnesení č. 17/2/2017 bylo schváleno. 

 

 

3. Kontrola usnesení č.  16/2016  

Starosta obce informoval zastupitelstvo, že úkoly z  usnesení č. 16/2016 byly splněny.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání bere na vědomí  :  

- usnesení č. 16/2016 a to bez výhrad. 

 

Výsledek hlasování : pro:            5  

                                  omluveni:   2 

 

Usnesení č.17/3/2017 bere na vědomí. 

 

 

4. Rozpočtové opatření č. 1/2017 a č. 2/2017 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s Rozpočtovým opatřením č. 1/2017 k 25. 1. 2017 

 a č. 2/2017 k 17. 2. 2017 dle zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů dle § 16. Toto rozpočtové opatření je vypracováno dle skutečných příjmů a výdajů  

a bylo zapracováno ve výkaze Fin-2-12M k 25. 1. 2017. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání bere na vědomí :  

Rozpočtové opatření č. 1/2017 dle zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů dle § 16 k 25. 1. 2017. 

Rozpočtové opatření č. 2/2017 dle zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů dle § 16 k 17. 2. 2017. 

 

Výsledek hlasování : pro:            5  

            omluveni :  2  

 

Usnesení č. 17 / 4 /2017 bylo schváleno. 

 

 

 

 



 

5. Chválení hodnotící komisi na akci : Oprava hasičské klubovny 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s tím, že Obec Loučka má zpracovaný projekt, kde 

součásti je oprava hasičské klubovny. 

Na akci oprava hasičské klubovny  je nutné provést výběrové řízení malého rozsahu  

 a stanovit hodnotící komisi , která proved výběr zhotovitele.  

Po projednání byla schválena hodnotící komise v tomto složení :  

Předseda : Michal Marek 

Členové :   Pavel Hrabal, Martin Müller  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje  :  

-  hodnotící komisi na akci : Oprava hasičské klubovny  ve složení :  

   Předseda : Michal Marek 

   Členové : Pavel Hrabal, Martin Müller 

 

Výsledek hlasování : pro             5  

            omluveni    2 

 

Usnesení č. 17 / 5 /2017 bylo schváleno. 

 

 

6.   Schválení nové znění stanov svazku obcí „Sdružení obcí střední Moravy  
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se zněním nových stanov svazku obcí „Sdružení obcí 

střední Moravy , tyto výše uvedené stanovy nahradí stanovy schválené dne 16. září 1993 se 

všemi pozdějšími doplňky.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje  :  

Nové znění stanov svazku obcí „ Sdružení obcí střední Moravy“ 

   Předseda : Michal Marek 

   Členové : Pavel Hrabal, Martin Müller 

 

Výsledek hlasování : pro            5  

            omluveni   2 

 

Usnesení č. 17 / 6 /2017 bylo schváleno. 

 

 

7. Různé 

- informace ohledně akce obecní vepřové hody 

- oprava jímky u kaple 

- podání žádosti o dotaci na opravu hasičské klubovny 

- odpadové hospodářství 

 

 

 

 

 

8. Diskuse  



- ohledně provádění nové elektriky v obci 

 

9. Závěr 

- starosta poděkoval za účast a zasedání ukončil v 18:50 hod.  

 

 

 

 

Zapsala : Hrabalová 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

     Pavla Pevná                    …………………………. 

 

 

 

 

 

       ………………………………. 

       Leo Kordas – starosta obce 

 

 

 

 

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

      Marcela Mereďová –místostarostka obce 

 

 

 

 

v Loučce dne 28. 2. 2017 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce :  28. 2. 2017 

Sejmuto z elektronické úřední desky :      15. 3. 2017   


