
   
                  Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina 

 

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

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka 

č. 4 / 2015, které se konalo dne  29. 4. 2015 
 

 

 
Přítomni :     Leo Kordas, Marcela Mereďová, Bc. Blanka Venusová, Pavel Hrabal  

          Michal Marek , Martin Müller  

Omluveni :    Pavla Pevná  

 

Hosté :  presenční listina 

 

Program :  

1. Zahájení schůze a schválení programu 

2. Jmenování ověřovatele zápisu a zapisovatele   

3. Schválení závěrečného účtu obce Loučka za rok 2014 

4. Schválení účetní závěrky za rok 2014 

5. Schválení vyhlášky o odpadech č.1/2015 

6. Schvalování provádění rozpočtových opatření starostou obce  

7. Rozpočtové opatření č.1/2015 

8. Projednání cenových nabídek oprava zbrojnice 

9. Podání žádosti na významné projekty Olomouckého kraje 

10. Schválení  Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu číslo IP-12-8016885/1  mezi obcí 

Loučka a ČEZ Distribuce, a.s.  

11. Schválení  odborného dodavatele k zabezpečení výběrového řízení „Zateplení 

kulturního domu – obec Loučka“ 

12. Různé  

13. Diskuse 

14. 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. Dále starosta obce podal návrh na rozšíření programu 

jednání o bod č. 10 -  Schválení Smlouvy o uzavření budoucí  smlouvy o zřízení věcného 
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břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu číslo IP-12-8016885/1  mezi obcí 

Loučka a ČEZ Distribuce, a.s. a bod č. 11 - Schválení  odborného dodavatele k  zabezpečení 

výběrového řízení „Zateplení kulturního domu – obec Loučka“ 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje : 

změnu programu 4. zasedání zastupitelstva obce Loučka v tomto rozsahu :  

 bod.č. 10 – Schválení  Smlouvy o  uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu číslo IP-125-8016885/1 mezi obcí Loučka  

a ČEZ Distribuce, a.s.  

bod.č 11 – Schválení odborného dodavatele k zabezpečení výběrového řízení „Zateplení 

kulturního domu – obec Loučka“ 

 

Výsledek hlasování : pro:           6   

                                  omluven  : 1 

             

Usnesení č.4/1/2015 bylo schváleno. 

 

 

2. Schválení ověřovatele zápisu a zapisovatele   

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu  Bc. Blanku Venusovou a Michala Marka. Dále 

dal návrh na zapisovatele :  Hrabalová. 

 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka pro projednání schvaluje: 

- ověřovatele zápisu: Bc. Blanku Venusovou a Michala Marka   

- zapisovatelem:  Hrabalovou  

 

Výsledek hlasování : pro :          6  

                                  omluven :  1 

                                    

Usnesení č. 4/2/2015 bylo schváleno. 

 

 

3. Schválení závěrečného účtu obce Loučka za rok 2014  

Místostarostka obce seznámila zastupitelstvo s podkladky k Závěrečnému účtu obce Loučka 

za rok 2014 a to v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů , včetně zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 s vyjádřením souhlasu celoročním hospodařením 

a to : nebyly zjištěny chyby a nedostatky – bez výhrad. 

Převedení kladného výsledku hospodaření za rok 2014 bude proúčtován v měsíci 5/2015. 

Závěrečný účet vyvěšen na elektronické a kamenné desce obecního úřadu. Datum vyvěšení 

 8. 4. 2015 a datum sejmutí 29. 4. 2015. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka pro projednání schvaluje :  

- Závěrečný účet obce Loučka za rok 2014 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. 

 b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 

§ 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, včetně 



zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Loučka za rok 2014 s vyjádřením souhlasu 

celoročním hospodařením a to : nebyly zjištěny chyby a nedostatky – bez výhrad.  

Výsledek hlasování : pro            6  

                                  omluven : 1 

                                           

Usnesení č.4/3/2015 bylo schváleno. 

 

 

 

4. Schválení účetní závěrky za rok 2014 

Místostarostka obce seznámila zastupitelstvo s podkladky pro schválení účetní závěrky a to :  

Rozvaha, Výsledovka, Výkaz o plnění rozpočtu Fin, Příloha , Inventarizační zpráva a Zprávu 

o přezkoumání hospodaření obce Loučka za rok 2014. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka pro projednání schvaluje :  

Účetní závěrku obce Loučka sestavenou k 31. 12 . 2014 ( rozvahový den) v souladu  

s ustanovením § 84 odst.2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  která obsahuje výkazy : 

Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Výkaz o plnění rozpočtu Fin, Příloha k účetní závěrce, 

Inventarizační zápis a Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014. 

- Výsledek hlasování : pro            6  

                                    omluven   : 1 

                                           

Usnesení č.4/4/2015 bylo schváleno. 

 

 

5. Schválení vyhlášky o odpadech č. 1/2015  

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem vyhlášky č.1/2015 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní komunálních odpadů  

a nakládání se stavebním odpadem na území obce Loučka.  

Zastupitelstvo k návrhu vyhlášky nepodalo žádné připomínky.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka pro projednání schvaluje :  

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování, komunálních  odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 

území obce Loučka.  

Výsledek hlasování : pro            6  

                                  omluven : 1 

                                           

Usnesení č.4/5/2015 bylo schváleno. 

 

 

6. Schvalování rozpočtových opatření starostou obce   

Starosta obce informoval zastupitelstvo, že je nutné provádět rozpočtová opatření ihned po 

překročení položek v rozpočtu a nečekat až na zasedání obecního zastupitelstva.  

Obecní zastupitelstvo schválilo vydat Pověření k provádění rozpočtových opatření starostovi 

obce Loučka.  

 

 

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka pro projednání schvaluje :  

„Pověření k provádění rozpočtových opatření pro starostu obce Loučka s tím, že 

rozpočtová opatření budou následně projednána na příštím zasedání zastupitelstva obce“. 

Pověření k provádění rozpočtových opatření se schvaluje do konce volebního období 2018. 

Výsledek hlasování : pro            6  

                                  omluven : 1 

                                           

Usnesení č.4/6/2015 bylo schváleno. 

 

 

7. Rozpočtové opatření č. 1/2015  

Předsedkyně finanční komise seznámila zastupitelstvo obce s Rozpočtovým opatřením 

 č.1/2015 k datu 29. 4. 2015 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 30. 4. 2015.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka pro projednání schvaluje :  

Rozpočtové opatření č. 1/2015 k 29. 4 . 2015  dle zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů dle § 16. 

Výsledek hlasování : pro            6  

                                  omluven : 1 

                                           

Usnesení č.4/7/2015 bylo schváleno. 

 

 

8. Projednání cenové nabídky oprava zbrojnice  

Starosta obce informoval zastupitelstvo o došlých nabídkách na opravu hasičské zbrojnice. 

Byly osloveny tři firmy, nabídku na opravu zaslaly jen tyto firmy:  

1. Zdeněk Svoboda, provádění staveb a jejich změn a odstraňování, Cholina 7 

    IČ: 18498035, celková cena stavebních prací  219.666,-- Kč  ( elektroinstalační práce  

    v rozpočtu jen odhadem) 

2. Josef Čech, Stavby-Litovel, provádění staveb, Luká 13 

    IČ: 75802571, celková cena stavebních prací  216.783,-- Kč ( elekrointalační práce  

    v rozpočtu) 

Zastupitelstvo obce projednalo výše uvedené nabídky a schválilo nabídku č.2 – Josef Čech, 

Stavby – Litovel, provádění staveb, Luká 13 

. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka pro projednání schvaluje :  

Cenovou nabídku č. 2 na opravu hasičské zbrojnice – Josef Čech, Stavby – Litovel, provádění 

staveb, Luká 13, IČ: 75802571, celková cena stavebních prací 216. 783,-- Kč.  

Výsledek hlasování : pro            6  

                                  omluven : 1 

                                           

Usnesení č.4/8/2015 bylo schváleno. 

 

 

 



 

 

9. Podání žádosti na významné projekty Olomouckého kraje 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo se žádosti o podání dotace na stavbu Rozhledny 

„Jantárka“ na Dubovém vrchu.  

Tato žádost o dotaci byla zastupitelstvem obce revokována.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka pro projednání revokuje :  

Podání žádosti na významné projekty Olomouckého kraje – Rozhledna „Jantárka“ na 

Dubovém vrchu.  

Výsledek hlasování : pro            6  

                                  omluven : 1 

                                           

Usnesení č.4/9/2015 bylo revokováno.  

 

 

10. Schválení  Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu číslo IP-12-8016885/1  mezi obcí Loučka  

a ČEZ Distribuce, a.s.  

Starosta obce seznámil zastupitelstvo se zněním Smlouvy mezi obcí Loučka a ČEZ 

Distribuce, a.s.. Předmětem smlouvy je realizace stavby – el. Přípojky do 50 m NNk na parc. 

č. 171/1 v obci Loučka, k.ú. Loučka u Bílska. Připojení bude provedeno ze stávajícího 

podpěrného bodu č. 41 umístěném na parcele č. 823/1. Celková plánovaná plocha dotčena 

zřízením věcného břemene v k. ú. Loučka u Bílska, číslo LV 10001 činí u parc. č. 823/1 – 89 

m délkových kabelu AYKY 4x35, u parc .č. 832/1 – 9m délkových kabelu AYKY 4x35. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka pro projednání schvaluje :  

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy a zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu 

 o právu provést stavbu číslo IP-12-8016885/1 mezi obcí Loučka, Loučka č. 76, zastoupena 

starostou Leo Kordasem a ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín. 

  

Výsledek hlasování : pro            6  

                                  omluveni : 1 

                                           

Usnesení č.4/10/2015 bylo schváleno. 

 

 

 

10. Schválení  odborného dodavatele k zabezpečení výběrového řízení „Zateplení 

kulturního domu – obec Loučka“ 

Starosta obce informoval zastupitele o akceptaci žádosti na zateplení kulturního domu Loučka 

č. 21 v celkové výši 993 830,-- Kč. Po akceptaci žádosti je nutno započít s vyhotovením 

prováděcí projektové dokumentace a zahájit výběrové řízení na výběr dodavatele. Vzhledem 

k tomu že, firma AXIOM engineering s.r.o. Pernerova 168, Pardubice  vypracovala žádost 

 o výše uvedenou dotaci a má veškeré potřebné údaje. Zaslala nám i nabídku na zabezpečení 

výběrového řízení, včetně vyhotovení kompletní zadávací dokumentace dle zákona o VZ  

a závazných pokynů pro žadatele OPŽP. Celková cena za výše uvedené práce činí 43.000,-- 

Kč bez DPH, tyto náklady jsou uznatelné v čerpání dotace.  



 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka pro projednání schvaluje :  

Firmu AXIOM Engineering s.r.o, kompletní a kvalitní dotační servis, Pernerova 168, 530 02 

Pardubice, ISO : 9001: 2009, aby vypracovala výběrové řízení včetně vyhotovení kompletní 

zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách a závazných pokynů pro žadatele 

OPŽP v celkové částce 43.000,-- Kč bez DPH dle předložené nabídky.  

 

Výsledek hlasování : pro            6  

                                  omluveni : 1 

                                           

Usnesení č.4/11/2015 bylo schváleno. 

 

12. Různé   

- přistaveny kontejnery na biologický odpad 

- proběhla demolice domu Loučka č. 58 

- nové prvky na dětské hřiště ( pinponkový stůl – dětský domek) 

- rozsudek – ustanovení opatrovníkem – odvolání 

- vyčištění jímky – Loučka č. 21 

 

13. Diskuze  

V diskusi nebyly podány ani vzneseny žádné požadavky ani připomínky.  

 

14. Závěr  

Starosta poděkoval za účast a zasedáni ukončil v 19.20hod.  

 

Zapsala : Hrabalová 

 

 

 

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

 

    Michal Marek                    …………………………. 

 

 

 

       ………………………………. 

       Leo Kordas – starosta obce 

 

 

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

       Marcela Mereďová –místostarostka obce 

 

V Loučce dne 2. 5. 2015 

 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce :  2. 5.  2015 

Sejmuto z elektronické úřední desky :    20. 5.  2015 


