
   
                  Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina 

 

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

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka 

č. 18 / 2017, které se konalo dne  10. 5. 2017 
 

 

 
Přítomni :     Leo Kordas, Marcela Mereďová,  Pavla Pevná, Pavel Hrabal, 

           Martin Müller,   

Omluveni :     Bc. Blanka Venusová, Michal Marek  

 

  

Hosté :  presenční listina 

 

Program :  

1. Zahájení schůze a schválení programu 

2. Jmenování ověřovatele zápisu a zapisovatele  

3. Kontrola usnesení  č. 17 /2017 

      4.   Rozpočtové opatření  

      5.   Schválení závěrečního účtu obce za rok 2016 včetně Zprávy nezávislého auditora 

            o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 

      6.   Schválení účetní závěrky za rok 2016 

      7.   Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018 -2020 

      8.   Schválení OZV o nočním klidu 

      9.   Projednání ústní stížnosti ohledně lesních stromků na hřišti „Osouch“ 

     10.  Projednání smluv o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu  

             Loučka, obec- stavební úprava VNN, KNN, DTS č. IE-12-8004702/SOB001 

     11.  Různé 

     12.  Diskuse 

     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  

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.  

Dále starosta obce podal návrh na rozšíření programu o body :  

9. Projednání ústní stížnosti ohledně lesních stromků na hřišti „Osouch“ 
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10. Projednání smluv o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu  Loučka, 

obec- stavební úprava VNN, KNN, DTS č. IE-12-8004702/SOB001. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje program zasedání o rozšířené body : 

9. Projednání ústní stížnosti ohledně lesních stromků na hřišti „Osouchů 

10. Projednání smluv o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu Loučka, 

obec stavební úprava VNN, KNN, DTS č. IE-12-8004702/SOB001. 

Výsledek hlasování :    pro:            5                              

               omluveni :  2  

 

Usnesení č.18/1/2017 bylo schváleno. 

 

 

2. Schválení ověřovatele zápisu a zapisovatele   

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu Martina Müllera  a Pavlu Pevnou. Dále dal návrh 

na zapisovatele :  Evu Hrabalovou 

 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje: 

- ověřovatele zápisu: Martina Müllera  a Pavlu Pevnou    

- zapisovatele:  Evu Hrabalovou 

 

Výsledek hlasování : pro :           5  

                       omluveni :  2      

      

Usnesení č. 18/2/2017 bylo schváleno. 

 

 

3. Kontrola usnesení č.  17/2017  

Starosta obce informoval zastupitelstvo, že úkoly z  usnesení č. 17/2017 byly splněny.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání bere na vědomí  :  

- usnesení č. 17/2017 a to bez výhrad. 

 

Výsledek hlasování : pro:            5  

                                  omluveni:   2 

 

Usnesení č.18/3/2017 bere na vědomí. 

 

 

4. Rozpočtové opatření č.3 /2017 a č. 4/2017 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s Rozpočtovým opatřením č. 3/2017 k 16. 3. 2017 

 a č. 4/2017 k  25. 4. 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 . Tato rozpočtová opatření byla schválena 

starostou obce.  

 

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání bere na vědomí :  

Rozpočtové opatření č. 3/2017 dle zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů dle § 16 k 16. 3.  2017. 

Rozpočtové opatření č. 4/2017 dle zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů dle § 16 k 25. 4. 2017. 

Výsledek hlasování : pro:            5  

            omluveni :  2  

 

Usnesení č. 18 / 4 /2017 bere na vědomí. 

 

 

 

5. Schválení závěrečního účtu obce za rok 2016 včetně Zprávy nezávislého auditora 

     o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s podklady pro závěrečný účet obce Loučka včetně 

zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje  :  

Závěrečný účet obce Loučka za rok 2016 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce Loučka za rok 2016 s výsledkem „Souhlas s celoročním 

hospodařením bez výhrad“. 
Výsledek hlasování : pro             5  

            omluveni    2 

 

Usnesení č. 18 / 5 /2017 bylo schváleno. 

 

 

6.   Schválení účetní závěrky za rok 2016 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo podklady pro schválení účetní závěrky za rok 2016 

k rozvahovému dni 31. 12. 2016 a to :  

- výkaz o plnění rozpočtu FIN, rozvaha, výsledovka, příloha, inventarizační zpráva, zpráva 

nezávislého auditora, závěrečný účet, čerpání dotací  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje  :  

- účetní závěrku za rok 2016 se závěrem „schváleno“ 

Výsledek hlasování : pro            5  

            omluveni   2 

 

Usnesení č. 18/ 6 /2017 bylo schváleno. 

 

 

 

7. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018 -2020 

 

Starosta obce seznámil a předložil zastupitelstvu zpracovaný střednědobý výhled rozpočtu na 

rok 2018 – 2020, dle příjmů a výdajů a dal o něm hlasovat.  

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje  :  

- střednědobý výhled rozpočtu obce Loučka na rok 2018 - 2020 

 

Výsledek hlasování : pro:            5  

                                  omluveni:   2 

 

Usnesení č.18/3/2017 bere na vědomí. 

 

 

 

8. Schválení OZV o nočním klidu 

 

Starosta obce  seznámil zastupitelstvo s obecně závaznou vyhláškou obce Loučka č. 1/2017  

o nočním klidu a dal o ní hlasovat. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje  :  

- Obecně závaznou vyhlášku obce Loučka č. 1/2017 o nočním klidu 

 

Výsledek hlasování : pro:            5  

                                  omluveni:   2 

 

Usnesení č.18/8/2017 bere na vědomí. 

 

 

9. Projednání ústní stížnosti ohledně lesních stromků na hřišti „Osouch“ 

 

Starosta seznámil zastupitelstvo o stížnosti (ústní) p. Miroslavy Dolínkové ohledně lesních 

stromků na hřišti „Osouch“ , které zasahují na její pozemek. Starosta navrhl, aby bylo 

provedeno místní šetření na místě a podání žádosti písemně.  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání bere na vědomí   :  

- ústní stížnost p. Miroslavy Dolínkové ohledně lesních stromků na hřišti „Osouch“, které 

  zasahují  na její pozemek 

 

Výsledek hlasování : pro:            5  

                                  omluveni:   2 

 

Usnesení č.18/9/2017 bere na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Projednání smluv o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu  

      Loučka, obec- stavební úprava VNN, KNN, DTS č. IE-12-8004702/SOB001 

 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo se zněním smlouv  o zřízení věcného břemene 

 a smlouvu o právu provést stavbu  Loučka, obec- stavební úprava VNN, KNN, DTS č. IE-12-

8004702/SOB001. 

Předmětem smlouvy bude zřízení věcného břemene podle § 25 odst. 4 energetického zákona. 

Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné  umístit, provozovat a udržovat 

Zařízení distribuční sousty na dotčených nemovitostech.  

Obci Loučka byly zaslány dvě smlouvy na věcné břemeno, kde  náhrada za věcné břemeno 

byla stanovena rozdílně. Zastupitelstvo projednalo výše uvedené smlouvy a pověřilo starostu, 

aby vyvolal jednání s ČEZ Distribucí, a.s. a byly vysvětleny rozdílné ceny.  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání neschvaluje  :  

- Smlouvu o Budoucí smlouvě o zřízení věčného břemene a smlouvu o právu provést stavbu 

Loučka, Obec-stavební úprava VNN, KNN, DTS č. IE-12-8004702/SOB001. 

 

Výsledek hlasování : proti:            5  

                                  omluveni:     2 

 

Usnesení č.18/10/2017 neschvaluje. 

 

8. Diskuse  

- návrh na vydání vyhlášky o hluku  

 

9. Závěr 

- starosta poděkoval za účast a zasedání ukončil v 19:15 hod.  

 

Zapsala : Hrabalová 

 

Ověřovatelé zápisu :    Martin Müller                   …………………………. 

 

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

 

 

       ………………………………. 

       Leo Kordas – starosta obce 

 

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

      Marcela Mereďová –místostarostka obce 

 

v Loučce dne 14. 5. 2017 

 

 

 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce :  14. 5. 2017 

Sejmuto z elektronické úřední desky :      30. 5. 2017   


