
   
                  Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina 

 

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

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka 

č.20 / 2014, které se konalo dne  23. 7. 2014 
 

 

 
Přítomni :     Leo Kordas,  Zdeněk Soukup, Václav Grézl, Pavel Hrabal,  

           Ing Miroslava Novotná , Müller Martin   

Omluven :     Ing. František Skládal  

 

 

Hosté :  presenční listina 

 

 

Program :  

1. Zahájení schůze a schválení programu 

2. Jmenování ověřovatele zápisu a zapisovatele a kontrola plnění usnesení ZO 

3. Rozpočtové opatření č.2/2014 

4. Schválení nové vyhlášky č. 1/2014 

5. Projednání a schválení koupě nemovitosti Loučka č.58 

6. Prodej obecních desek 

7. Různé  

8. Diskuse 

9. 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 všech 6 členů zastupitelstva, 1 

člen je omluven, 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 podal návrh na rozšíření programu o body 

č.5 – projednání  a schválení koupě nemovitosti Loučka č.58 a bod č. 6 – prodej obecních 

desek.  

 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání:  

- schvaluje  změnu programu  20. zasedání zastupitelstva obce Loučka o tyto body:  

bod č. 5 (projednání a schválení koupě nemovitosti Loučka č.58  a bod č.6 – prodej obecních 

desek). 
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Výsledek hlasování : pro: 6  

                                  proti : 0 

            omluven: 1 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

2. Schválení ověřovatele zápisu a zapisovatele   

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu : Zdeněka Soukupa a Václava Grézla. Dále dal 

návrh na zapisovatele p. E. Hrabalová.  

 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka pro projednání schvaluje: 

- ověřovatele zápisu: Zdeňka Soukupa a Václava Grézla 

- zapisovatelem: E. Hrabalová 

- kontrolu  plnění usnesení ZO Loučka z 19. zasedání, všechny body byly splněny 

Výsledek hlasování : pro : 6  

                                  proti : 0 

            omluven : 1 

                                   

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

3.Rozpočtové opatření č. 2/2014  k  22. 7. 2014 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s Rozpočtovým opatřením č. 2 /2014 k datu 22. 7. 

2014 dle zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle § 16. 

Toto rozpočtové opatření je vypracováno dle skutečných příjmů a výdajů a bude zpracováno 

ve výkaze Fin-2-12M k  31. 7. 2014.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce: bere na vědomí :  

- Rozpočtové opatření č. 2/2014 k datu 22. 7 .2014 

Výsledek hlasování : pro 6  

                                  proti : 0 

            omluven : 1 

                                  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

4. Schválení  nové  vyhlášky č.1/2014  
Starosta obce podal návrh na vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014, kterou se zrušuje 

obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o veřejném pořádku. Veřejný pořádek je řešen již 

v přestupkovém zákoně.  

Zastupitelstvo obce Loučka se na svém zasedání, usnesením č. 20 usneslo vydat Obecně 

závaznou vyhlášku č.1/2014, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1/2012 o veřejném 

pořádku. Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Vyvěšeno na úřední 

desce 24. 7. 2014 a sejmuto z úřední desky 11. 8. 2014. 

 

 

 



Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání  schválilo: 

- Obecně závaznou vyhlášku č.1/2014, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1/2012  

o veřejném pořádku.  

Vyvěšena dne : 24. 7. 2014 

Sejmuta dne :   11. 8. 2014 

 

Výsledek hlasování : pro 6  

                                  proti : 0 

                                  omluven : 1 

                                             

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5. Projednání a schválení koupi nemovitosti Loučka č. 58 

Starosta obce seznámil zastupitele obce s obsahem Protokolu o kontrolní prohlídce objektu 

domu Loučka č. 58, jehož vlastníkem je Ondřej Foral, Zábřeh. Při této kontrolní prohlídce 

byly přítomni za Městský úřad Litovel – Ing. Ivana Čamková,  vlastníka stavby p. Forala 

zastupovala Mgr. Ing. Petra Hamplová, Ph.D  - insolvenční správce a za obec Loučku p. Leo 

Kordas- starosta obce.  

Obhlídkou bylo zjištěno, že objekt se nachází v havarijním stavu. Zdivo je značně narušené 

vlivem srážkový vod a je napadeno plísněni uvnitř objektu. Objekt současně ohrožuje 

sousední nemovitosti upadáváním části stavby. Vzhledem ke stavu nemovitosti, bylo 

vyvoláno jednání obce s insolvenčním správcem Komerční banky a.s.  ohledně odkoupení 

této nemovitosti .  

Zastupitelstvo obce projednalo výše uvedený protokol a schválilo odkoupení objektu Loučka 

č. 58 a pověřilo starostu obce p. Leo Kordase, aby podepsal kupní smlouvu na výše uvedený 

objekt Loučka č. 58 jako statutární zástupce obce Loučka.  

 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání  schválilo: 

- odkoupení objektu Loučka č. 58 od insolventního správce Komerční banky a.s.  

- pověřilo starostu obce p. Leo Kordase ke všem úkonům ohledně kupní smlouvy na objekt 

  Loučka č.58 a aby i kupní smlouvu podepsal a to z pozice statutární zástupce obce Loučka.  

  Loučka č. 58 . 

Výsledek hlasování : pro 6  

                                  proti : 0 

                                  omluven : 1 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

6. Prodej obecních desek  

Starosta obce informoval zastupitele, že neustále dochází ke krádeži složených desek i když 

jsou zabezpečeny. Proto dál návrh na jejich prodej a to na základě zjištěné ceny na trhu.  

Zastupitelstvo projednalo  prodej desek a pověřilo starostu obce, aby zjistil cenu desek na trhu 

a uskutečnil jejich prodej.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání  schválilo: 



- prodej obecních desek, za cenu na běžném trhu  

 

Výsledek hlasování : pro 6 

                                  proti : 0 

            omluveni : 1 

                                  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

7. Různé  

- rozbité sklo na čekárně, je  řešeno  Policií a Pojišťovnou 

- zcizení dřevěných euro palet – rampa obchod, bude řešeno s Policií 

- zcizení obecních desek 

- vítání občánků – září 2014 

- zhotovení fasády na budově Loučka č. 21 – provozní budova 

- probíhá oprava chodníků v obci 

- vyčištění obecní studny na vlastní náklady p. Soukup Zdeněk 

- oznámení  o zahájení přezkoumání hospodaření obce Loučka za rok 2014 

 

 

8. Diskuse 

V diskusi nebyly  vzneseny žádné požadavky ani připomínky.   

 

13. Závěr  

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil v 18.50  hod.  

 

 

 

 

Zapsala : Hrabalová 

 

 

Ověřovatelé zápisu :   Zdeněk Soukup      …………………………. 

 

   Václav Grézl                   …………………………. 

 

 

 

V Loučce dne  25.  7. 2014 

 

       ………………………………. 

       Leo Kordas – starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce : 25. 7.  2014  

 



Sejmuto z elektronické úřední desky :     12.  8. 2014 

 


