
 
 

   
                  Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina 

 

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

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka 

č. 2 / 2018, které se konalo dne 12. 12. 2018 
 

 
Přítomni :     Ing. Miroslava Novotná, Pavlína Horáková, Věra Skládalová, Pavel Hrabal,   

                      Jakub Grézl,  Bc. Martin Pevný 

                        

Omluven  :     Leo Kordas 

  

Hosté :  presenční listina 

 

Program :  

1. Zahájení schůze a schválení programu 

2. Jmenování ověřovatele zápisu a zapisovatele  

3. Kontrola usnesení  

4. Rozpočtová opatření  

5. Schválení úvěru na dofinancování VO Loučka 

6. Schválení rozpočtu na rok 2019 

7. Schválení paspartu obce 

8. Schválení podání dotací z POV Olomouckého kraje  2019  

9. Schválení podání dotace MMR  

10. Schválení podání dotace na podporu JSDH 2019 

11. Schválení jednoho pracovního místa VPP 

12. Různé 

13. Diskuze 

14. Závěr 

 

 

 

1.Zahájení schůze a schválení programu 

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18.00 hod. starostkou obce Ing, Miroslavou 

Novotnou, která přivítala všechny přítomné. Starostka konstatovala, že je přítomno 6 členů  

1 člen zastupitelstva omluven  a zasedání je tedy usnášení schopné ( prezenční listina – 

příloha č.1). Starostka 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 2. zasedání zastupitelstva obce 

Loučka:  

Výsledek hlasování :    pro                  6                          

                omluven         1 

 

Usnesení č.2/1/2018 bylo schváleno. 

 

 

2. Schválení ověřovatele zápisu a zapisovatele   

Starostka obce navrhla  ověřovatele zápisu p. Věru Skádalovou  a Bc. Martina Pevného. Dále  

návrhla  na zapisovatele :  Bc. Evu Hrabalovou. 

 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje: 

- ověřovatele zápisu:  Věru Skládalovou a Martina Pevného   

- zapisovatele: Evu Hrabalovou 

 

Výsledek hlasování : pro               6 

                       omluven       1 

      

Usnesení č. 2/2/2018 bylo schváleno. 

 

 

 

3. Kontrola usnesení č.  1/2018  

Starostka obce informovala zastupitelstvo, že úkoly z usnesení č. 1/2018 byly splněny 

v plném rozsahu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání bere na vědomí  :  

- usnesení č. 1/2018 v plném rozsahu 

 

Výsledek hlasování : pro   6           

                                  omluven  1 

 

Usnesení č.2/3/2018 bere na vědomí. 

 

 

 

4. Rozpočtové opatření  č. 11/2018  

Starostka obce seznámila zastupitelstvo s Rozpočtovým opatřením a č.11/2018 k 6. 11 .2018 

dle zákona číslo 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle § 16.  

Toto rozpočtové opatření bylo vypracováno dle skutečných příjmů a výdajů a bylo 

zapracováno ve výkazů Fin-2-12M . 

 

 

 

 



 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání bere na vědomí:  

Rozpočtové opatření č. 11/2018  dle zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů. 

 

Výsledek hlasování : pro             6             

             omluven    1 

 

Usnesení č. 2/4/2018 bere na vědomí.  

 

 

5. Schválení úvěru na dofinancování VO Loučka  

Starostka obce předložila zastupitelstvu obce Návrh Smlouvy o úvěru č. 0495026199 mezi 

Českou spořitelnou a.s, Obrachtova 1929/62, Praha a  Obcí Loučka, Loučka č.76, 783 22 

Cholina.  

Účelem úvěru je dofinancování investiční akce – „Veřejné osvětlení v obci Loučka“ 

Úvěrová částka se sjednává ve výši 1 500 000,00 Kč ( jeden milion pět set tisíc korun 

českých). 

Čerpání úvěru : do 30. 6. 2019 (včetně). 

Úroková sazba se jednává pevná (neměnná) po celou dobu trvání do konce konečné splatnosti 

a její výše činí 2,45 % ročně.  

Splácení úvěru : úvěr bude splácen pravidelnými měsíčními splátkami, první splátka bude 

zaplacena dne 31. 7. 2019 a poslední splátka dne 30. 6. 2024.  

Výše měsíčních splátek činí :  

- v měsíci červenec 2019 až prosinec 2021, každá splátka ve výši 10 000,00 Kč (deset 

tisíc korun českých) 

- v měsíci leden 2022 až červen 2024 každá splátka ve výši 40 000,00 Kč ( čtyřicet tisíc 

korun českých) 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje : 

- Smlouvu o úvěru č. 0495026199 mezi Českou spořitelnou Olomouc, a.s., Olbrachtova 

1929/62, 140 00 Praha, IČ: 45244782 a Obcí Loučka, Loučka č. 76, 783 22 Cholina, 

IČ: 00576247 v úvěrové částce 1 500 000,00 Kč ( milion pět set tisíc korun). 

 

Zastupitelstvo obce Loučka pověřuje:  

- starostku obce Loučka Ing. Miroslavu Novotnou podpisem výše uvedené úvěrové  smlouvy. 

 

Výsledek hlasování : pro                   6 

                                  omluven           1            

             

Usnesení č. 2 / 5 /2018 schvaluje. 

 

 

6. Schválení rozpočtu na rok 2019 

Starostka obce seznámila zastupitelstvo obce s návrhem rozpočtu na rok 2019 a s největšími 

akcemi v rozpočtu obce a to :  

- rekonstrukce veřejného osvětlení 3631/6121 v částce    2 800 000,00 Kč  

- rekonstrukce veřejného rozhlasu 3314/6121 v částce         320 000,00 Kč 



- oprava chodníků a místní komunikace 6171/5171 v částce               400 000,00 Kč  

- oprava – WC Osouch v částce        220 000,00 Kč 

 

Při projednávání  rozpočtu nebyly vzneseny žádné změny k rozpočtu . Příjmová část rozpočtu 

v částce 6 161 700,00 Kč   a výdajová část rozpočtu v částce 6 161 700,00 Kč.  

Návrh rozpočtu zveřejněn dne 26. 11. 2018 a sejmut dne 12. 12. 2018. 

Rozpočet obce Loučka na rok 2019 v částce 6 161 700,00 Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje  : 

Rozpočet obce Loučka na rok 2019 v částce 6 161 700,00 Kč  

 

Výsledek hlasování : pro                 6 

                                  omluven         1           

             

Usnesení č. 2 /6/2018  schvaluje. 

 

 

 

7. Schválení pasportu obce Loučka 

Starostka obce předložila zastupitelstvu obce zpracovaný Pasport místních komunikací, 

dopravního značení obce Loučka a to firmou GEOCENTRUM, spol. s.r.o. , zeměměřičská  

a projekční kancelář,tř. Kosmonautů 1143/B, Olomouc, IČ: 47974460. 

Obsahem výše uvedeného pasportu  je :  

- získání celkového přehledu o místních a účelových komunikacích a dopravním 

značení v obci, dle zákonné povinnosti pořízení pasportu místních komunikací pro 

obec. 

Pasport místních komunikací a dopravního značení je zpracován v tabulkové a grafické části. 

Na základě obchůzky a měření v terénu obce je zmapován aktuální stav komunikací  

a svislých dopravních značek.  

Cena zakázky je  18 150 Kč včetně DPH.  

Na základě výše zpracovaného pasportu místních komunikací, může obec podat žádost  

o dotaci.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje  : 

„Pasport místních komunikací, dopravního značení“ 

 

Výsledek hlasování : pro                           6 

                                  omluven                   1             

             

Usnesení č. 2 /7/2018  schvaluje. 

 

 

8. Schválení podání dotace Programu obnovy venkova 2019   

Starostka obce seznámila zastupitelstvo obce , že v průběhu ledna 2019 bude Krajským 

úřadem Olomouc, vyhlášen  „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2019“ a to 

v oblasti – Podpora budování a obnovy infrastruktury obce“ -. Dotace je jak investeční, tak i 

neinvestiční , výše dotace je od 50 000,00 – 500 000,00 Kč , dle zpracovaného projektu, 



spolufinancování obce je 50%. Po projednání byla scházeno, že bude podána žádost na opravu 

místní komunikace lc a 2c. 

Dotační titul č.5 – Podpora vekovských prodejen 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje  : 

Podání žádosti z Programu obnovy venkova 2019 – Podpora budování a obnovy 

infrastrukty obce  a to na akci oprava místní komunikace- udržovací práce1c a 2c 

v délce 151 m . 

Podání žádosti z Programu obnovy venkova 2019 – Podpora venkovských prodejen 

 

Zastupitelstvo obce Loučka pověřuje :  

starostku obce Loučka Ing. Miroslavu Novotnou, podáním výše uvedené žádosti o dotaci.  

Výsledek hlasování : pro                     6 

                                  omluven             1          

             

Usnesení č. 2 /8/2018  schvaluje. 

 

9. Schválení podání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 

Starostka obce seznámila zastupitelstvo obce, že bude vyhlášen dotační titul z Ministerstva 

pro místní rozvoj „Podpora a rozvoj regionů 2019 plus“ zaměřen na podporu budování 

dětských hřišt. Míra podpory je 70%  a 30%  investic z akce je na obci.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje  : 

Podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na vybudování dětského hřiště  

 

Zastupitelstvo obce Loučka pověřuje :  

starostku obce Loučka Ing. Miroslavu Novotnou, podáním výše uvedené žádosti o dotaci.  

 

Výsledek hlasování : pro               6 

                                  omluven       1            

             

Usnesení č. 2 /9/2018  schvaluje. 

 

10. Schválení podání dotace na podporu JSDH 2019 

Starosta obce seznámila zastupitelstvo obce , že bude vyhlášen Krajským úřadem Olomouc 

Program na odporu JSDH 2019 v oblasti – „Dotace na pořízení  a nákup věcného vybavení 

JSDH“ 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje  : 

Podání žádosti o dotaci z Programu na podporu JSDH 2019 v podprogramu – Dotace na 

pořízení a nákup věcného vybavení JSDH.  

 

 

Zastupitelstvo obce Loučka pověřuje :  

starostku obce Loučka Ing. Miroslavu Novotnou, podáním výše uvedené žádosti o dotaci.  

 

Výsledek hlasování : pro                     6 

                                  omluven             1                         

Usnesení č. 2 /10/2018  schvaluje 



11. Schválení  pracovního místa na veřejně prospěšné práce 2019 

Starostka obce seznámila zastupitelstvo, že je nutné schválit pracovníka na veřejně prospěšné 

práce v roce 2019. Starosta dal návrh na jedno  pracovní místo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje  : 

„Jedno pracovní místo na veřejně prospěšné práce v roce 2019“ 

 

Výsledek hlasování : pro                           6 

                                  omluven                   1             

             

Usnesení č. 2 /11/2018  schvaluje. 

 

 

12. Různé :  

- schůzka ohledně územního plánu obce 18.12.2018 

- zvýšení ceny za odvoz plastů na rok 2019 

- ohňostroj obce 1.1.2019 v17.00 hod. – místo konání přehrada 

- ples sboru dobrovolných hasičů 26.1.2019 

- Tříkrálová sbírka v obci dne 12.1.2019 

- v měsíci únoru obecní zabíjačka 

 

 

13. Diskuze  

- podána ústní stížnost, ohledně spalování nebezpečných a škodlivých látek v komínech   

  občanů v obci. Bude vyhlášeno v místním  rozhlase. 

 

 

Zapsala : Hrabalová 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu :    Věra Skládalová                  …………………………. 

 

     Bc. Martin Pevný                …………………………. 

 

                                                 

………………………………. 

       Ing. Miroslava Novotná – starostka obce 

 

 

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

                                                                                  Pavlína Horáková – místostarostka obce 

 

 

 

Vyvěšeno na kamenné i elektronické úřední desce : 13.12.2018 

Sejmuto z kamenné i elektronické úřední desky :     31.12 2018 

 

 


