
 
 

   
                  Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina 

 

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

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka 

č. 3 / 2019, které se konalo dne 14. 2. 2019 
 

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

                      Jakub Grézl,  Bc. Martin Pevný, 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. Dodatek č, 1 smlouvy o dílo č. 59.7. ze dne 21.6.2016 

6. Veřejnoprávní smlouva – Město Litovel 

7. Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti za rok 2018 

v katastrálním území obce Loučka 

8. Majetkoprávní záležitosti  

9. Smlouva o dílo a příkazní smlouva 

10. Různé 

11. Diskuze 

12. Závěr 

 

 

 

1.Zahájení schůze a schválení programu 

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17.00 hod. starostkou obce Ing, Miroslavou 

Novotnou, která přivítala všechny přítomné. Starostka konstatovala, že je přítomno 7 členů  

zastupitelstva  a zasedání je tedy usnášení schopné ( prezenční listina – příloha č.1).  

Dále podala návrh na rozšíření programu o bod č. 9 –  Smlouva o dílo a příkazní smlouva 

Starostka informoval, že pozvánka na toto zasedání byla zveřejněna v zákonné lhůtě 7 dnů na 

úřední desce kamenné i elektronické.  

 

 

 

mailto:obec.loucka@volny.cz


Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje program 3. zasedání zastupitelstva obce 

Loučka rozšířený o bod programu č.9 – Smlouva o dílo a příkazní smlouva.  

Výsledek hlasování :    pro                  7                          

                 

Usnesení č.3/1/2019 bylo schváleno. 

 

 

2. Schválení ověřovatele zápisu a zapisovatele   

Starostka obce navrhla  ověřovatele zápisu p. Jakuba Grézla a Pavla Hrabala.. Dále  navrhla  

na zapisovatele :  Bc. Evu Hrabalovou. 

 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje: 

- ověřovatele zápisu:  Jakuba Grézla a Pavla Hrabala  

- zapisovatele: Evu Hrabalovou 

 

Výsledek hlasování : pro               7 

                             

Usnesení č. 3/2/2019 bylo schváleno. 

 

 

3. Kontrola usnesení č.  2/2018  

Starostka obce informovala zastupitelstvo, že úkoly z usnesení č. 2/2018 byly splněny 

v plném rozsahu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání bere na vědomí  :  

- usnesení č. 2/2018 v plném rozsahu 

 

Výsledek hlasování : pro   7           

                                   

Usnesení č.3/3/2019 bere na vědomí. 

 

 

4. Rozpočtové opatření  č. 12/2018 a č. 1/2019 

Starostka obce seznámila zastupitelstvo s Rozpočtovým opatřením a č.12/2018 k 6. 11 .2018 

 a č. 1/2019 k 18. 1. 2019 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. 12/2018  č. 1/2019 dle zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů. 

 

Výsledek hlasování : pro             7             

              

Usnesení č. 3/4/2019 bere na vědomí.  



 

5. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 59.7. ze dne 21.6.2016  

Starostka obce předložila zastupitelstvu obce Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 59.7. ze dne  

21. 6. 2016 mezi Obcí Loučka, Loučka 76, 783 22 Cholina, IČ: 00576247 zastoupena 

starostkou Ing. Miroslavou Novotnou a Ing. arch. Tomášem Slavíkem, Komenského nám. 17, 

IČ: 73773085. 

Předmětem smlouvy:  II.a ETAPA : Úprava návrhu územního plánu pro opakované veřejné 

projednání. Cena prací je 30 250,00 Kč včetně DPH. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje : 

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 59.7. ze dne 21 6. 2016 mezi Obcí Loučka, Loučka 76,  

IČ: 00576247 , zastoupena starostkou Ing. Miroslavou Novotnou a Ing. arch. Tomášem 

Slavíkem, Komenského nám.17, IČ: 73773085. 

Předmětem smlouvy II. a ETAPA : Úprava návrhu územního plánu pro opakované veřejné 

projednání. Cena prací je 30 250,00 Kč včetně DPH. 

 

Zastupitelstvo obce Loučka pověřuje:  

- starostku obce Loučka Ing. Miroslavu Novotnou podpisem výše uvedeného Dodatku č. 1 

smlouvy o dílo č. 59.7. ze dne 21. 6. 2016 

 

Výsledek hlasování : pro                   7 

                                   

             

Usnesení č. 3 / 5 /2019 schvaluje. 

 

 

6. Veřejnoprávní smlouva – Město Litovel  

Starostka obce seznámila zastupitelstvo s tím, že dnem 31. 3. 2019 končí platnost 

veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Litovel a Obcí Loučka, týkající se přenesené působnosti 

na úseku přestupků, je třeba schválit novou veřejnoprávní smlouvu. Cena za projednaný 

přestupek (do 10 přestupků za rok ) 1.500 Kč, (nad 10 přestupků za rok) 3 000 Kč a za každý 

zaevidovaný přestupek, který nebyl projedná z důvodu odložení nebo postoupení k projednání 

příslušnému orgánu 500 Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje: 

- Veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Litovel a Obcí Loučka, týkající se přenesené 

   působnosti na úseku přestupků, je třeba schválit novou veřejnoprávní smlouvu.  

 

Zastupitelstvo obce Loučka pověřuje:  

- starostku obce Loučka Ing. Miroslavu Novotnou podpisem Veřejnoprávní smlouvy mezi 

Městem Litovel a Obcí Loučka  

 

Výsledek hlasování : pro                 7 

                                   

Usnesení č. 3 /6/2019  schvaluje. 

 

 



7. Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti za rok 2018 

v katastrálním území obce Loučka 

Starostka obce seznámila zastupitelstvo se Zprávou o situaci v oblasti veřejného pořádku a 

vnitřní bezpečnosti za rok 2018 v obci Loučka. V průběhu roku 2018 došlo k jednomu 

přestupku proti občanskému soužití.  Dále byl prováděn dohled nad bezpečností a plynulostí 

silničního provozu, přičemž však nebyl zjištěn žádné přestupek.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání bere na vědomí  : 

- Zprávou o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti za rok 2018 v obci 

  Loučka. 

 

Výsledek hlasování : pro                           7  

             

Usnesení č. 3 /7/2019  bere na vědomí. 

 

 

8. Majetkoprávní záležitosti  
Starostka obce informovala zastupitelstvo, že Obec Loučka obdržela žádost ohledně pronájmu 

louky na parcele číslo 605/1. Předmětem pronájmu je umístění elektrických ohradníků a pást 

koně.  Zastupitelstvo projednalo a schválilo záměr na pronájem pozemku č. 605/1, který bude 

vyvěšen a stanoveny podmínky pronájmu.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje  : 

 - Záměr obce Loučka na pronájem pozemku č. 605/1 v k.ú. Loučka u Bílska , LV 10001, 

   o výměře 3 723m. 

.  

Výsledek hlasování : pro                     6 

                                  proti                   1          

             

Usnesení č. 3 /8/2019  schvaluje. 

 

 

9. Smlouva o dílo a příkazní smlouva 
Starostka obce seznámila zastupitelstvo se Smlouvou o dílo a příkazní smlouvou mezi Obcí 

Loučka , Loučka 76, IČ:00576247, zastoupena starostkou obce Ing. Miroslavou Novotnou 

a Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy z.s.p.o , Horní náměstí 5, Olomouc,  

IČ: 64631109 zastoupena Ing. Martinem Kučerou, MBS, MPS – ředitelem. 

Předmětem výše uvedené smlouvy je zajistit výběrové řízení na projekt „ Oprava místní 

komunikace Loučka – udržovací práce“ DSP, VŘ. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje  : 

Smlouvou o dílo a příkazní smlouvou mezi Obcí Loučka , Loučka 76, IČ:00576247, 

zastoupena starostkou obce Ing. Miroslavou Novotnou 

a Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy z.s.p.o , Horní náměstí 5, Olomouc, IČ: 

64631109 zastoupena Ing. Martinem Kučerou, MBS, MPS – ředitelem. 

„ Oprava místní komunikace Loučka – udržovací práce“  

 



Zastupitelstvo obce Loučka pověřuje:  

- starostku obce Loučka Ing. Miroslavu Novotnou podpisem Smlouvy o dílo a příkazní 

smlouvy mezi Obcí  Loučka a Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy z.s.p.o. 

 

Výsledek hlasování : pro  7 

                                              

Usnesení č. 3 /9/2019  schvaluje. 

 

10. Různé :  

- podány žádosti o dotace POV 2019 

- jednání ohledně dětského hřiště 

- pozvánka na vepřové hody  

- poptávkový způsob výměna dveří obchod + hospoda 

- sledování odběru vody v pohostinství  

 

Zapsala : Hrabalová 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu :    Jakub Grézl                  …………………………. 

 

    Pavel Hrabal                         …………………………. 

 

                                                 

………………………………. 

               Ing. Miroslava Novotná – starostka obce 

 

 

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

                                                                                Pavlína Horáková – místostarostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na kamenné i elektronické úřední desce : 18.2.2019 

Sejmuto z kamenné i elektronické úřední desky :     11.3.2019 

 


