Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina
IČO: 00576247

e-mail: obec.loucka@volny.cz

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka
č. 21 / 2017, které se konalo dne 7. 11. 2017
Přítomni :

Leo Kordas, Pavla Pevná, Pavel Hrabal, Martin Müller, Michal Marek

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. 20 /2017
4. Rozpočtová opatření
5. Jmenování inventarizační komise a schválení Plánu inventarizace na rok 2017
6. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu provést
stavbu Loučka, obec -stavební úprava VNN, KNN, DTS č. IE-12-8004702/SOBS037
mezi obcí Loučka a ČEZ Distribuce.
7. Smlouvu o právu provést stavbu mezi obcí Loučka a Správou silnic Olomouckého
kraje
8. Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi obcí
Loučka a správou silnic Olomouckého kraje – veřejné osvětlení.
9. Žádost Domova se zvláštním režimem Bílsko – finanční dar.
10. Schválení dárků pro děti na Mikuláše
11. Schválení pracovníků na veřejně prospěšné práce v roce 2018
12. Schválení firmy zprostředkující výběrové řízení oprava klubovny
13. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
Olomouckého kraje
14. Různé
15. Diskuse
16. Závěr

1.Zahájení schůze a schválení programu
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17.00 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 podal návrh na rozšíření programu o body :
11. Schválení pracovníků na veřejně prospěšné práce v roce 2018
12. Schválení firmy zprostředkující výběrové řízení oprava klubovny
13. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
Olomouckého kraje

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje program 21. zasedání o rozšířené body a
to :
11. Schválení pracovníků na veřejně prospěšné práce v roce 2018
12. Schválení firmy zprostředkující výběrové řízení oprava klubovny
13. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
Olomouckého kraje
Výsledek hlasování : pro:
5
omluveni : 2
Usnesení č.21/1/2017 bylo schváleno.

2. Schválení ověřovatele zápisu a zapisovatele
Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu Marcela Mereďová a Pavla Pevná.. Dále dal
návrh na zapisovatele : Evu Hrabalovou
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje:
- ověřovatele zápisu: Marcelu Mereďovou a Pavlu Pevnou
- zapisovatele: Evu Hrabalovou
Výsledek hlasování : pro :
5
omluveni : 2
Usnesení č. 21/2/2017 bylo schváleno.

3. Kontrola usnesení č. 20/2017
Starosta obce informoval zastupitelstvo, že úkoly z usnesení č. 20/2017 byly splněny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání bere na vědomí :
- usnesení č. 20/2017 a to bez výhrad.
Výsledek hlasování : pro:
5
omluveni: 2
Usnesení č.21/3/2017 bere na vědomí.

4. Rozpočtové opatření č. 9/2017 a č. 10/2017
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s Rozpočtovým opatřením č. 9/2017 k 19. 7. 2017
č. 10/2017 k 31. 10. 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.9/2017 k 19. 9 2017 a č.10/2017 k 31. 10. 2017 dle zákona číslo
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Výsledek hlasování : pro:
5
omluveni : 2
Usnesení č. 21 / 4 /2017 bere na vědomí.
5. Jmenování inventarizační komise a schválení Plánu inventarizace na rok 2017
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s Plánem k provedení inventury za rok 2017. 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 na rok 2017 a složení inventarizační komise na rok 2017 ve složení :
Marcela Mereďová, Pavlína Horáková, Martin Müller, Pavel Hrabal
Výsledek hlasování : pro:
5
omluveni : 2
Usnesení č. 21 / 5 /2017 schvaluje.

6. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu provést
stavbu Loučka, obec -stavební úprava VNN, KNN, DTS č. IE-12-8004702/SOBS037
mezi obcí Loučka a ČEZ Distribuce
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se zněním výše uvedené smlouvy mezi Obcí Loučka,
Loučka č. 76, zastoupena starostou p. Leo Kordasem, IČ: 00576247 a ČEZ Distribuce
a.s.Teplická 874/8, ing. Romanem Plačkem. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene
na obecních pozemcích dle smlouvy – vedení elektrického kabelu (zřízení distribuční
soustavy).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje :
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu
Loučka, obec-stavební úprava VNN,KNN,DTS, č.IE-12-8004702/SOBS037.
Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na obecních pozemcích dle smlouvy –
vedení elektrického kabelu (zřízení distribuční soustavy).
Výsledek hlasování : pro:
5
omluveni : 2
Usnesení č. 21/6/ /2017 schvaluje.
7. Smlouvu o právu provést stavbu mezi Obcí Loučka a Správou silnic Olomouckého
kraje, příspěvkovou organizací – právo hospodaření se svěřeným majetkem
Olomouckého kraje
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se zněním výše uvedené smlouvy. Předmětem smlouvy
je založení práva stavebníka provést stavbu „Veřejné osvětlení b obcí Loučka“ na dotčené
nemovitosti. Vlastník touto smlouvou povoluje stavebníkovi stavět na dotčené nemovitosti
stavbu Veřejné osvětlení v obci Loučka v souladu s přiloženou dokumentací.
Stavebník se zavazuje dodržet podmínky stanovené ve vyjádření SSOK, SU Olomouc.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje :
Smlouvu o právu provést stavbu mezi Obcí Loučka a Správou silnic Olomoucké kraje,
příspěvkovou organizací – právo hospodaření se svěřeným majetkem Olomouckého kraje.
Výsledek hlasování : pro:
5
omluveni : 2
Usnesení č. 21 / 7 /2017 schvaluje.
8. Nájemní smlouva a Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Obcí
Loučka a Olomouckým krajem zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje,
příspěvkovou organizací
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se zněním výše uvedené smlouvy. Předmětem nájemní
smlouvy je že za užívání uvedené nemovitosti ve smlouvě zaplatí nájemce Správě silnic
Olomouckého kraje, p.o. nájemné a to zpětně za celé období nájmu v souladu se směrnicí
SSOK č.46/2014,.
Předmětem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti je,že budoucí oprávněný
provádí stavbu „Veřejného osvětlení v obci Loučka“, na pozemku budoucího povinného, dle
rozsahu v jakém stavba zasáhne služebný pozemek, dle situačního plánu (geometrického

plánu se zaměřením služebnosti, odborným posouzením znalce a předávacím protokolem
stavby).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje :
Nájemní smlouvu a Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Obcí Loučka
a Olomouckým krajem, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou
organizací.
Výsledek hlasování : pro:
5
omluveni : 2
Usnesení č. 21 / 8 /2017 schvaluje.
9. Žádost Domova se zvláštním režimem Bílsko – finančního daru.
Starosta obce informoval zastupitelstvo , že přišla žádost z Domova se zvláštním režimem
Bílsko o poskytnutí finančního daru na provoz této organizace.
Zastupitelstvo projednalo výše uvedenou žádost o schválilo dar ve výši 2 000 Kč a následně
zajištění darovací smlouvy, které podepíše starosta obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje :
Finanční dar ve výši 2 000 Kč pro Domov se zvláštním režimem Bílsko a pověřuje starostu
obce jejím podpisem.
Výsledek hlasování : pro:
5
omluveni : 2
Usnesení č. 21 / 9 /2017 schvaluje.
10. Dárky pro děti na Mikuláše
Starosta obce seznámil zastupitelstvo, že ve spolupráci s dobrovolnými hasiči v Loučce, bude
rozsvícení vánočního stromu a Mikulášská nadílka.. Budou zde předány drobné dárky dětem,
uhrazeno malé občerstvení jak pro děti, tak i pro občany a na závěr malý ohňostroj pro děti.
Zastupitelstvo schválilo drobné dárky, občerstvení a malý ohňostroj pro děti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje :
Zastupitelstvo obce Loučka schválilo drobné dárky dětem, malé občerstvení jak pro děti, tak i
pro občany a ohňostroj pro děti.
Výsledek hlasování : pro:
5
omluveni : 2
Usnesení č. 21 / 10 /2017 schvaluje.

11. Pracovníky na veřejně prospěšné práce v roce 2018
Starosta obce seznámil zastupitelstvo, že je nutné schválit pracovníky na veřejně prospěšné
práce v roce 2018. Starosta dal návrh na dvě pracovní místa.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje :
- dvě pracovní místa na veřejně prospěšné práce v roce 2018.
Výsledek hlasování : pro:
5
omluveni : 2
Usnesení č. 21 / 11 /2017 schvaluje.
12.Firmu zprostředkující výběrové řízení oprava klubovny pro hasiče
Starosta obce seznámil zastupitelstvo, že obec obdržela Rozhodnutí z ministerstva
zemědělství o přidělení dotace na opravu Klubovny pro hasiče . Na tuto opravu je nutné
provést výběrové řízení dle metodiky Ministerstva zemědělství a dle zákona o veřejných
zakázkách. Proto byla oslovena firma UEROPROJECT DOTACE, Kpt. Jaroše 29, Boskovice
IČO : 40408809, která nabídla zpracování výběrového řízení na opravu klubovny pro hasiče
v částce 15 000 Kč. Zastupitelstvo projednalo smlouvu a pověřilo starostu obce, aby uzavřel
smlouvu s výše uvedenou firmou na akci výběrové řízení – oprava klubovny pro hasiče.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje :
- uzavření smlouvy mezi EUROPROJECT DOTACE, Kpt. Jaroše 29, Boskovice,
IČO : 40408809 a Obcí Loučka, Loučka č. 76, 783 22 Cholina, IČ: 00576247 na akci
výběrové řízení – oprava klubovny pro hasiče.
Výsledek hlasování : pro:
5
omluveni : 2
Usnesení č. 21 / 12 /2017 schvaluje.
13. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
Olomouckého kraje.
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na
zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje. Tento dodatek se uzavírá za účelem
úpravy roční výše finančního příspěvku, kterým obec přispívá příjemci na zajišťování
dopravní obslužnosti Olomouckého kraje na období od 1.1.2018 do 31.12.2019. Jedná se
o částku 14 490 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje :
- Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
Olomouckého kraje na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019 v částce 14 490 Kč.
Výsledek hlasování : pro:
5
omluveni : 2
Usnesení č. 21 / 13 /2017 schvaluje.

14. Diskuse
- kontejnery na zeleň budou přistaveny do týdne – malá kapacita firmy FCC Litovel
- rozsícení vánočního stromu – zajištění ohňostroje pro děti
- psi v obci –neustále jsou nové a nové stížnosti na psy v obci. Majitelé psů je nemají ve
svém nemovitosti dostatečné zabezpečené, dochází k utíkání psů do vesnice a tím hrozí
napadení jiných občanů.
Proto bylo rozhodnuto, že majitelé psů velkých plemen musí mít tyto psy zajištěny ve své
nemovitosti tak, aby se netoulali po obci a pokud se s nimi pohybují po katastru obce musí je
mít na vodítku. Pokud se jedná o psa nebezpečného musí mít ochranný koš.
15. Závěr
- starosta poděkoval za účast a zasedání ukončil v 17: 55 hod.
Zapsala : Hrabalová
Ověřovatelé zápisu :

Marcela Mereďová

………………………….

Pavla Pevná

………………………….

……………………………….
Leo Kordas – starosta obce

----------------------------------------------Marcela Mereďová –místostarostka obce
v Loučce dne 9. 11. 2017

Vyvěšeno na elektronické úřední desce : 9. 11. 2017
Sejmuto z elektronické úřední desky : 30.11. 2017

