
   
                  Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina 

 

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

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka 

č. 6 / 2015, které se konalo dne  9. 9. 2015 
 

 

 
Přítomni :     Leo Kordas, Marcela Mereďová, , Pavel Hrabal, Pavla Pevná, Michal Marek, 

           Martin Müller 

  

Omluveni :    Bc. Blanka Venusová  

 

Hosté :  presenční listina 

 

Program :  

1. Zahájení schůze a schválení programu 

2. Jmenování ověřovatele zápisu a zapisovatele   

3. Kontrola usnesení č.5/2015 

4. Zrušení zástavního práva na budovu Loučka č.21- schválení úvěru č. 0429015459- 

přeúvěrování 

5. Rozpočtové opatření č. 3/2015 k 31. 7. 2015 a rozpočtové opatření č.4/2015 

k 31.8.2015 

6. Prodlouţení nájemní smlouvy p.Lence Holčikové do 31.12.2015 

7. Projednání ţádosti – p. Jurča Jiří 

8. Projednání finančního příspěvku pro Hospic na Svatém Kopečku 

9. Ţádost o poskytnutí finančních příspěvku pro Chratitu Šternberk 

10. Oprava studánky za obcí – dotace v částce 20 000 Kč  

11. Schválení Dodatku č.1  Smlouvy o dílo  – „Zateplení kulturního domu – obec Loučka“ 

ze dne 29. 7. 2015 – vícepráce 

      12.  Schválení smlouvy č. 15252253 o poskytnutí podpory ze Státního fondu ţivotního  

       prostředí ČR v rámci Operačního programu Ţivotního prostředí 

13. Různé  

14. Diskuse 

      15. 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, ţe je přítomno 6 členů zastupitelstva a 1 člen 

byl omluven.  Zasedání je tedy usnášení schopné ( prezenční listina – příloha č.1). 
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Starosta informoval, ţe 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 – Oprava studánky za obcí – dotace v částce 20 000,-- Kč, bod č. 11 – 

Schválení Dodatku č.1  Smlouvy o dílo  – „Zateplení kulturního domu – obec Loučka“ze dne 

29. 7. 2015 - vícepráce , bod č. 12 - Schválení smlouvy č. 15252253 o poskytnutí podpory ze 

Státního fondu ţivotního prostředí ČR v rámci Operačního programu Ţivotního prostředí 

a revokace bodu č. 6 – Prodlouţení nájemní smlouvy- p. Lence Holčikové do 31. 12. 2015. 

 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje : 

změnu programu 6. zasedání zastupitelstva obce Loučka v tomto rozsahu :  

rozšíření:  

 bod.č. 10 – Oprava studánky za obcí – dotace v částce 20 000 Kč  

 bod.č. 11 – Schválení Dodatku č.1  Smlouvy o dílo  – „Zateplení kulturního domu – obec 

Loučka“ze dne 29. 7. 2015 – vícepráce 

bod. č 12 – Schválení smlouvy č. 15252253 o poskytnutí podpory ze Státního fondu ţivotního 

prostředí ČR v rámci Operačního programu Ţivotního prostředí 

revokace :  

 bod.č 6 –   Prodlouţení nájemní smlouvy- p. Lence Holčikové do 31. 12. 2015 

 

Výsledek hlasování : pro:            6                              

            omluven     1 

Usnesení č.6/1/2015 bylo schváleno. 

 

 

2. Schválení ověřovatele zápisu a zapisovatele   

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu  Pavla Hrabala a Pavla Pevná . Dále dal návrh na 

zapisovatele :  Hrabalová. 

 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka pro projednání schvaluje: 

- ověřovatele zápisu: Pavel Hrabal a  Pavla Pevná   

- zapisovatelem:  Hrabalovou  

 

Výsledek hlasování : pro :           6  

                                  omluven    1                                    

Usnesení č. 6/2/2015 bylo schváleno. 

 

 

3. Kontrola usnesení č.5/2015  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka pro projednání bere na vědomí  :  

- usnesení č. 5/2015 a to bez výhrad. 

Výsledek hlasování : pro           6  

                                  omluven   1                                          

Usnesení č.5/3/2015 bylo vzato na vědomí. 

 

 



4. Zrušení zástavního práva na budovu Loučka č. 21 – schválení úvěru č. 0429015459- 

přeúvěrování  

Starosta obce  informoval zastupitelstvo o tom, ţe je nutné provést přeúvěrování předešlého 

úvěru na budovu Loučka č. 21 z důvodu zrušení zástavního práva s ohledem na získanou 

dotaci na zateplení této budovy. Bylo jednáno s ČS Olomouc a byla vyjednaná nová smlouva 

o úvěru . Tímto novým úvěrem se splatí úvěr na budovu Loučka č. 21 a zanikne zástavní 

právo, které je uvedeno na listu vlastnictví. Smlouva o úvěru č. 0429015459 na částku 

1 200 000 Kč bude zabezpečena rozpočtem obce a ne zástavním právem. Měsíční splátka 

bude 15 790 Kč a úvěr je splatný do 31. 12. 2021.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka pro projednání schvaluje :  

- Smlouvu o úvěru č. 0429015459 v částce 1 200 000 Kč s dobou splatnosti do 31. 12. 2021  

a tím dojde ke zrušení zástavní práva na budovu Loučka č. 21 

 

Výsledek hlasování : pro            6  

             omluven   1                               

Usnesení č.5/4/2015 bylo schváleno. 

 

 

5. Rozpočtové opatření č. 3/2015 a 4/2015 

Místostarostka obce  seznámila zastupitelstvo obce s Rozpočtovým opatřením č.3/2015 k datu 

31. 7. 2015 a Rozpočtové opatření č. 4/2015 k 31. 8. 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 bylo zpracováno ve výkaze Fin-2-12M k   

31. 7. 2015 a 31. 8. 2015. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka pro projednání schvaluje :  

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k 31. 7. 2015  a Rozpočtové opatření č 4/2015 k 31. 8. 2015 

dle zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle § 16. 

Výsledek hlasování : pro            6  

             omluveni  1                              

Usnesení č.6/5/2015 bylo schváleno. 

 

 

6. Prodlouţení nájemní smlouvy p. Lence Holčíkové do 31. 12. 2015 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání revokuje:  

 bod. č. 6 – Prodlouţení nájemní smlouvy p. Lence Holčíkové do 31. 12. 2015  

 

Výsledek hlasování : pro            6  

            omluven    1                              

Usnesení č.6/ 7/2015 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 



7. Projednání ţádosti – p. Jurča Jiří, Trnkova 32, Olomouc 

Starosta obce informoval zastupitelstvo, ţe byla doručena ţádost p. Jurču Jiřího, bytem 

Trnkova 32, Olomouc ohledně odkoupení části obecního pozemku 30 m2 parcela číslo 838 

v k. ú. Loučka u Bílska.  

Obecní zastupitelstvo projednalo výše uvedenou ţádost a rozhodlo, ţe výše uvedený pozemek 

nebude prodán ale bude  pronajmut. Zastupitelstvo obce pověřilo starostu, aby vyvěsil záměr 

o pronájmu části pozemku parcela číslo 838 v k.ú. Loučka o částečné výměře 30 m2. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje:  

- vyvěšení záměru  v souladu s ust. § 39 zákona  č. 128/2000  Sb. v platném znění o obcích 

zveřejňuje záměr o pronájmu pozemku parcela číslo 838 o částečné výměře 30 m2 , který je 

zapsaný na LV č. 10001 pro Obec Loučka, k.ú. Loučka u Bílska u Katastrálního úřadu pro 

Olomoucký kraj. 

 

Výsledek hlasování : pro            6  

            omluven    1                              

Usnesení č.6/ 7/2015 bylo schváleno. 

 

 

8. Projednání finančního příspěvku pro Hospic na Svatém Kopečku 

Starosta obce informoval zastupitelstvo, ţe byla doručena ţádost z Hospice na Svatém 

Kopečku o poskytnutí finanční částky na provoz výše uvedeného zařízení.  

Zastupitelstvo projednalo výše uvedenou ţádost a schválilo  poskytnout finanční příspěvek  

ve výši 2 000 Kč.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje :  

- poskytnout finanční příspěvek na provoz pro Hospic na Svatém Kopečku v částce 2 000 Kč. 

Výsledek hlasování : pro            6  

            omluven   1                              

Usnesení č.6 / 8 /2015 bylo schvaleno .  

 

 

9. Ţádost o poskytnutí finančního příspěvku pro Charitu Šternberk 

Starosta obce informoval zastupitelstvo, ţe byla doručena ţádost pro Charitu Šternberk  

o poskytnutí finanční částky na provoz tohoto zařízení.   

Zastupitelstvo projednálo výše uvedenou ţádost a schválilo  poskytnout finanční příspěvek  

ve výši 2 000 Kč.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje :  

. poskytnout finanční příspěvek na provoz Charity Šternberk v částce 2 000 Kč. 

 

Výsledek hlasování : pro            6  

            omluven    1                               

Usnesení č.6 /9 /2015 bylo schváleno. 

 

 

10. Oprava studánky za obcí – dotace v částce 20 000 Kč 



Starosta obce informoval zastupitelstvo, ţe byla schválena dotace z Mikroregionu Litovel  na 

opravu studánky za obcí Loučka  - s názvem Lesní studánka nad mostem. Dotace v částce  

20 000 Kč  činí maximálně 80 % z celkových nákladů na opravu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje :  

- oprava studánky za obcí Loučka – s názvem Lesní studánka nad mostem. 

   Dotace v částce 20 000 Kč činí maximálně 80% z celkových nákladů na opravu. 

 

Výsledek hlasování : pro            6  

            omluven    1                               

Usnesení č.6 /10 /2015 bylo schváleno. 

 

 

11. Schválení dodatku č. 1 Smlouvy o dílo „Zateplení kulturního domu  - obec Loučka“ 

ze dne 29. 7. 2015 - vícepráce 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s Dodatkem č. 1 ke smlouvě na vícepráce – zateplení 

kulturního domu Loučka č. 21 v částce 318 007,- Kč včetně DPH. 

Jedná se o vícepráce, které vznikly během prací a nejsou tyto práce zahrnuty v hlavním 

rozpočtu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka pro projednání schvaluje :  

- Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „Zateplení kulturního domu – obec Loučka“ ze dne 29. 7. 2015 

– vícepráce v částce 318 007 Kč včetně DPH.  

 

Výsledek hlasování : pro            6  

            omluven    1                               

Usnesení č.6 /11 /2015 bylo schváleno. 

 

 

12. Schválení Smlouvy č. 15252253 o poskytnutí podpory ze Státního fondu ţivotního 

prostředí ČR v rámci Operačního programi Ţivotního prostředí 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo se zněním Smlouvy č. 15252253 o poskytnutí podpory 

ze Státního fondu ţivotního prostředí ČR v rámci Operačního programu na „ Zateplení 

kulturního domu – obec Loučka“. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka pro projednání schvaluje :  

- Smlouvu č. 15252253 o poskytnutí podpory ze Státního fondu ţivotní prostředí ČR v rámci 

Operačního programu na „Zateplení kulturního domu – obec Loučka“. 

 

Výsledek hlasování : pro            6  

            omluven    1                               

Usnesení č.6 /11 /2015 bylo schváleno. 

 

 

13.. Různé   

- zaslání faktury na Lesy města Olomouce, ohledně zaplacení kameniva, které bylo pouţito na  

  zpevnění obecní cesty – cesta poničena vozy z Lesů města Olomouce 

- umístění značky 15 t na obecní cestu za vesnicí 

 



 

 

14.. Diskuze  

V diskusi nebyly podány ani vzneseny ţádné poţadavky ani připomínky.  

 

15. Závěr  

Starosta poděkoval za účast a zasedáni ukončil v 19.15 hod.  

 

Zapsala : Hrabalová 

 

Ověřovatelé zápisu :   Pavel Hrabal                      …………………………. 

 

    Pavla Pevná                     …………………………. 

 

 

 

       ………………………………. 

       Leo Kordas – starosta obce 

 

 

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

      Marcela Mereďová –místostarostka obce 

 

 

 

 

V Loučce dne 11. 9. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce :  11. 9. 2015 

Sejmuto z elektronické úřední desky :      28. 9. 2015  


