
 
 

   
                  Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina 
 
IČO: 00576247                                                e-mail: obec.loucka@volny.cz   

 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka 
č. 4 / 2019, které se konalo dne 24. 4 . 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. Schválení účetní závěrky obce Loučka za rok 2018 
6. Schválení závěrečného účtu obce Loučka za rok 2018 
7. Schválení vybraného dodavatele na akci „Oprava stávající sítě místního rozhlasu“ 
8. Schválení smlouvy s vybraným uchazečem 
9. Územní plán – schválení vyhodnocení veřejného projednání – návrh rozhodnutí  

o námitkách 
10. Schválení darovací smlouvy pošta Partner Cholina 
11. Různé 
12. Diskuze 
13. Závěr 

 
 
 

1.Zahájení schůze a schválení programu 
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18.00 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).  
 

 

 

mailto:obec.loucka@volny.cz


Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje program 4. zasedání zastupitelstva obce 
Loučka.  
Výsledek hlasování :    pro                  7                          
                 
Usnesení č.4/1/2019 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. 4/2/2019 bylo schváleno. 

 

 

3. Kontrola usnesení č.  3/2018  
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. 3/2018 v plném rozsahu 
 
Výsledek hlasování : pro   7           
                                   
Usnesení č.4/3/2019 bere na vědomí. 

 

 

4. Rozpočtové opatření  č. 2/2019, č. 3/2019 a č. 4/2019 
Starostka obce seznámila zastupitelstvo s Rozpočtovým opatřením číslo 2/2019, 3/2019 a 
4/2019 dle zákona číslo 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle § 16. 
Tato rozpočtová opatření bylo vypracována dle skutečných příjmů a výdajů a byla zapracována 
ve výkazů Fin-2-12M . 
 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání bere na vědomí:  
Rozpočtové opatření č. 2/2019, 3/2019 a 4/2019 dle zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. 
 



Výsledek hlasování : pro             7             
              
Usnesení č. 4/4/2019 bere na vědomí.  

 

5. Schválení účetní závěrky obce Loučka za rok 2018 
V tomto bodě je potřeba schválit řádnou účetní závěrku. Účetní závěrka je nedílný celek 
výkazů- rozvaha, výsledovka, příloha, inventarizační zpráva, zpráva o výsledku hospodaření. Je 
sestavována k rozvahovému dni 31. 12. 2018. O schválení bude vyhotoven protokol.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje : 
Řádnou účetní závěrku obce Loučka sestavenou k 31. 12. 2018 /rozvahový den/ v souladu 
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a obecních zřízeních 
 
Výsledek hlasování : pro                   7 
                                               

Usnesení č. 4 / 5 /2019 se schvaluje. 

 

 

 

6. Schválení závěrečného účtu obce Loučka za rok 2018 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje : 
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, celoroční hospodaření obce Loučka a závěrečný účet obce 
Loučka za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Loučka za rok 
2018 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.  
 
Výsledek hlasování : pro                           7  
  
Usnesení č. 4/6/2019 se schvaluje.           
  

 

 

7. Schválení vybraného dodavatele na akci „Oprava stávající sítě místního rozhlasu“ 
Starostka obce informovala zastupitele, že návrh závěrečného účtu obce Loučka byl vyvěšen 
na elektronické i kamenné desce dne 27. 3. 2019 a k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu, 
kde se sním mohli občané obce seznámit.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje : 
Loučka za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Loučka za rok 
2018 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.  
Výsledek hlasování : pro                           7  
 



Usnesení č. 4/4/2019 se schvaluje. 

 

 

8. Schválení smlouvy s vybraným uchazečem  
Starostka obce seznámila zastupitelstvo  s výsledky výběrového řízení na akci „Oprava stávající 
sítě místního rozhlasu“ jako první se umístila firma Emil Kvapil, Specializované stavební činnost, 
Rozvadovice 66, 784 01 Litovel s cenovou nabídkou 356 680,91 Kč ( výsledky výběrového 
řízení) 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje  : 
 - na základě výsledků výběrového řízení dodavatele na akci „Oprava stávající sítě místního 
rozhlasu „ firmu Emil Kvapil, Specializovaná stavební činnost, Rozvadovice 66, 784 01 Litovel 
s cenovou nabídkou 356 680,91 Kč. 
 
Zastupitelstvo obce Loučka pověřuje  starostku obce podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
Výsledek hlasování : pro                     7 
                                              
Usnesení č. 4 /8/2019  schvaluje. 

 

 

9. Územní plán – schválení vyhodnocení veřejného projednání – návrh rozhodnutí o 

námitkách 
Starostka obce informovala, že bylo jednání s Ing. arch. Slavíkem ohledně úprav územního 
plánu, tak jak to vidí současné zastupitelstvo. Z tohoto jednání vznikly nové požadavky, které 
Martin Pevný určený zastupitel projednal v Litovli na úřadě územního plánování. K zpracování 
těchto nových požadavků je třeba schválit následující usnesení:  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje ukončení veřejného projednání 
ukončení fáze projednávání řízení a územním plánu obce Loučka vedeného dle § 52 zákona  
č. 183/20016 Sb., se závěrem zásadně přepracovat návrh územního plánu obce Loučka  
o prověření ploch bydlení 
Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje – doplnění  ÚP obce Loučka 
Zásadní přepracování návrhu územního plánu dle přílohy č. 1 Pokyny k přepracování ÚO obce 
Loučka a to v části schváleného zadání ÚP Loučka ze dne 3. 10. 2016 bod č. A4 – požadavky na 
urbanistickou koncepci, zejména na prověření možných změn včetně vymezení zastavitelných 
ploch 
 
Výsledek hlasování : pro                         7 
                                
Usnesení č. 4 /9/2019  schvaluje. 

 

 

 

 

 



 

 

10. Schválení darovací smlouvy pošta Partner Cholina 
Starostka obce seznámila přítomné se žádosti Obce Cholina  o poskytnutí finančního daru na 
provoz Pošty Partner Colina a to v částce 10 000 Kč za rok.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje : 
Poskytnout finanční dar na provoz Pošty Partner Cholina v částce 10 000 Kč.  
 
Výsledek hlasování : pro                           7  
 
Usnesení č. 4/10/2019 se schvaluje. 

 

 

 

 

11.  Různé :  
- záměr obce – nikdo se nepřihlásil 
- příprava zájezdu do ZOO 
- podání žádosti o dotaci z programu Podpora kultury v Olomouckém kraji 2019 – 100 výročí 
  odhalení bysty T. G.Masaryka 
- příprava akce čarodějnice 
- sběr železa 
- pěší pochod do Javoříčka 
- vítání občánků 
- hodové posezení 
 
 
 
 
Zapsala : Hrabalová 
 
 
Ověřovatelé zápisu :    Jakub Grézl                  …………………………. 
 
    Pavel Hrabal                         …………………………. 
 
                                                 

………………………………. 
               Ing. Miroslava Novotná – starostka obce 
 
 
                 ---------------------------------------------- 
                                                                                Pavlína Horáková – místostarostka obce 
 
 

 



Vyvěšeno na kamenné i elektronické úřední desce : 25. 4. 2019 

Sejmuto z kamenné i elektronické úřední desky :     15. 5. 2019 

 


