
   
                  Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina 

 

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

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka 

č.3 / 2015, které se konalo dne  4. 3. 2015 
 

 

 
Přítomni :     Leo Kordas, Marcela Mereďová, Bc. Blanka Venusová, Pavla Pevná  

          Michal Marek , Martin Müller  

Omluveni :    Pavel Hrabal  

 

Hosté :  presenční listina 

 

Program :  

1. Zahájení schůze a schválení programu 

2. Jmenování ověřovatele zápisu a zapisovatele   

3. Schválení veřejnoprávní smlouvy s městem Litovel  

4. Různé  

5. Diskuse 

6. 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 6 členů zastupitelstva,  

1 člen zastupitelstva byl řádně 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.  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje: 

 programu 3. zasedání zastupitelstva obce Loučka.  

 

Výsledek hlasování : pro:           6   

                                  omluveni : 1 

             

Usnesení č.1/3/2015 bylo schváleno. 
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2. Schválení ověřovatele zápisu a zapisovatele   

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu  Bc. Blanku Venusovou a Martina Müllera . Dále 

dal návrh na zapisovatele :  Hrabalová. 

 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka pro projednání schvaluje: 

- ověřovatele zápisu: Bc. Blanku Venusovou a Martina Müllera  

- zapisovatelem:  Hrabalovou  

 

Výsledek hlasování : pro :          6  

                                  omluveni : 1 

                                    

Usnesení č. 2/3/2015 bylo schváleno. 

 

 

3. Schválení veřejnoprávní smlouvy s městem Litovel  

Starosta obce informoval zastupitelstvo, že dne 31. 3. 2015 končí platnost veřejnoprávní 

smlouvy, která byla uzavřena mezi Městem Litovel a Obcí Loučka dne 11. 5. 2011. Jedná se o 

veřejnoprávní smlouvu, týkající se přenesené působnosti na úseku přestupků v rozsahu 

stanoveném orgánům každé obce v § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka pro projednání schvaluje :  

- veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Litovel, IČO : 299 138, se sídlem nám. Přemysla 

Otakara č.p. 778, Litovel zastoupena starostou panem Ing. Zdeňkem Potužákem a mezí Obcí 

Loučka, IČO: 576 247 , se sídlem Loučka č. 76, zastoupena starostou Leo Kordasem.  

Předmětem smlouvy je přenesená působnost na úseku přestupků v rozsahu stanoveném 

orgánům každé obce v § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Výsledek hlasování : pro            6  

                                  omluveni : 1 

                                           

Usnesení č. 3/3/2015 bylo schváleno. 

 

 

4. Různé   

- seznámení s průběhem přípravy bouracích prací Loučka č. 58 

- prodej dřeva a desek 

- malování hospody  

 

5. Diskuze  

V diskusi nebyly podány ani vzneseny žádné požadavky ani připomínky.  

 

6. Závěr  

Starosta poděkoval za účast a zasedáni ukončil v 18.45 hod.  

 

Zapsala : Hrabalová 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu :   Bc. Blanka Venusová           …………………………. 

 

   Martin Müller                   …………………………. 

 

 

 

 

V Loučce dne  5. 3. 2015 

 

 

       ………………………………. 

       Leo Kordas – starosta obce 

 

 

 

 

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

       Marcela Mereďová –místostarostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce :  5. 3.  2015 

 

Sejmuto z elektronické úřední desky :    31. 3.  2015 

 


