
   
                  Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina 

 

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

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka 

č. 7 / 2015, které se konalo dne  14. 10. 2015 
 

 

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

           Martin Müller,  Bc. Blanka Venusová 

  

 

Hosté :  presenční listina 

 

Program :  

1. Zahájení schůze a schválení programu. 

2. Jmenování ověřovatele zápisu a zapisovatele.  

3. Kontrola usnesení č.6 /2015. 

4. Rozpočtové opatření č. 5/2015 k 30. 9. 2015. 

      5. Výsledek Krajského soudu Olomouc – opatrovník. 

      6.   Smlouva s firmou BAJA Group s.r.o, Olomouc – umístění internetu Loučka č. 21. 

      7.   Schválení prodeje modřínů. 

      8.   Schválení Plánu inventarizace a inventarizační komise na rok 2015. 

      9.   Žádost p. Grézla Josefa, Loučka č. 20. 

     10.  Schválení zadání nového územního plánu obce Loučka. 

     11.  Různé.  

     12.  Diskuse. 

     13.  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 7 členů zastupitelstva. 

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 zadání nového územního plánu obce Loučka  

 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje: 

změnu programu 7. zasedání zastupitelstva obce Loučka v tomto rozsahu :  
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rozšíření:  

 bod.č. 10 – Schválení zadání nového územního obce Loučka   

  

Výsledek hlasování :    pro:            7                              

             

Usnesení č.7/1/2015 bylo schváleno. 

 

 

2. Schválení ověřovatele zápisu a zapisovatele   

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

dal návrh na zapisovatele :   P. Hrabala. 

 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje: 

- ověřovatele zápisu: Bc. Blanku Venusovou a Martina Müllera   

- zapisovatelem:  P. Hrabala  

 

Výsledek hlasování : pro :           7  

                                   

Usnesení č. 7/2/2015 bylo schváleno. 

 

 

3. Kontrola usnesení č.6/2015  

Starosta obce informoval zastupitelstvo, že úkoly v  usnesení č. 6/2015 byly splněny.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání bere na vědomí  :  

- usnesení č. 6/2015 a to bez výhrad. 

 

Výsledek hlasování : pro           7  

 

Usnesení č.7/3/2015 bere na vědomí. 

 

 

4. Rozpočtové opatření č. 5/2015 k  30. 9. 2015 

Místostarostka obce  seznámila zastupitelstvo obce s Rozpočtovým opatřením č. 5/2015 k  

30. 9. 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  30. 9. 2015. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje :  

Rozpočtové opatření č. 5/2015 k 30. 9. 2015 dle zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů dle § 16. 

 

Výsledek hlasování : pro            7  

              

Usnesení č.7/4/2015 bylo schváleno. 

 



 

 

5. Výsledek Krajského soudu v Olomouci – opatrovník Obec Loučka  

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s výsledkem Krajského soudu Olomouc, ohledně 

ustanovení  - Obec Loučku  opatrovníkem pro p. Kuchaře Pavla,  bytem Loučka. 

Starosta informoval zastupitelstvo, že soud upozornil na to, že Obec Loučka nemá sociální 

pracovníky a nikoho kdo by se o něj staral. Dům ve kterém nyní bydlí je v havarijním stavu, 

odpojena elektřina, nejsou funkční okna ani dveře. Nemá čím topit, nejsou tam kamna 

 a místnosti využívá jako skládku. Soud na výše uvedené skutečnosti nebral zřetel. V současné 

době se čeká na pravomocné Rozhodnutí o ustanovení opatrovníkem Obec Loučku. 

Pan Kuchař před 14 dny ležel na silnici v silně podnapilém stavu a zraněn, byl odvezen 

záchranou službou a nikdo neví kde se nachází.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání bere na vědomí :  

 bod. č. 5 –  Výsledek Krajského soudu v Olomouce ustanovení opatrovníkem Obec Loučku.  

 

Výsledek hlasování : pro            7  

             

Usnesení č.7/ 5/2015 bylo schváleno. 

 

 

6. Smlouva s firmou BAJA Group s.r.o., Olomouc – umístění internetu Loučka č. 21 

Starosta obce předložil zastupitelstvu smlouvu s firmou BAJA Group s.r.o.,IČ: 27781755, 

sídlo Holická 1173/49a s Obcí Loučka, Loučka č. 76, zastoupena starostou obce Leo 

Kordasem.  

Předmětem smlouvy je : umístění zařízení internetu na budovu Loučka č.21. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje:  

- Smlouvu s firmou BAJA Group s.r.o, Olomouc , IČ: 27781755, sídlo Holická 1173/49a        

umístění zařízení internetu na budově Loučka č. 21. 

 

Výsledek hlasování : pro            7  

             

Usnesení č.7/ 6/2015 bylo schváleno. 

 

 

7. Schválení prodeje modřínů  

Starosta obce předložil zastupitelstvu obce žádost p. Michala Marka, Loučka č. 105 ohledně 

odprodeje modřínů cca 13 ks. Zisk z prodeje obec nutně potřebuje k úhradě faktur na opravu 

zateplení kulturního domu Loučka č. 21, jelikož obci byla zkrácená dotace. Tímto kácením 

modřínů nedojde k poškození vegetace ani nevznikne nikde holina. Na vykácená místa bude 

provedena výsadba. 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo prodej modřínů.  

 

S výše uvedeným prodejem modřínů nesouhlasil p. Antonín Trefil -  hospodář  lesa.  

Uvedl, že pokud nebude provedena nahodilá těžba kulatiny (napadení kůrovcem) a provedeno 

vysečení kultur nesouhlasí s kácením modřínů. 

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje :  

- prodej modřínů p. Michalu Markovi, bytem Loučka č. 105 

 

Výsledek hlasování : pro            7  

             

Usnesení č.7 / 7 /2015 bylo schváleno .  

 

 

8. Schválení Plánu inventarizace a inventarizační komise na rok 2015 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s Plánem k provedení inventury na rok 2015. Tento plán 

obsahuje jmenování inventarizační komise, termíny k provedení fyzické i dokladové 

inventury, seznam inventarizovaných účtů, způsob provádění inventarizace u jednotlivých 

inventarizačních položek majetku. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje :  

- Plán inventarizace a složení inventarizační komise na rok 2015 

 

Výsledek hlasování : pro            7  

             

Usnesení č.7 /8 /2015 bylo schváleno. 

 

 

9. Žádost p. Grézla Josefa, Loučka č. 20 

Starosta obce předložil žádost p. Grézla Josefa, Loučka č. 20. Předmětem žádosti je odprodej 

obecní studny na obecním pozemku  na konci vesnice u domu Loučka č. 20.  

Obecní zastupitelstvo projednalo žádost a neschvaluje  prodej obecní studny na konci vesnice 

u domu Loučka č. 20 a dále zamítlo  prodej dalších obecní studní v obci Loučka.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání neschvaluje :  

- prodej obecní studny na obecním pozemku na konci vesnice u domu Loučka č. 20 

 

- Výsledek hlasování : pro            7  

             

Usnesení č.7 /9 /2015 bylo schváleno. 

 

 

10. Schválení zadání nového územního plánu obce Loučka 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo , že územní plán který má obec Loučka zpracovány  je 

už zastaralý a musí být podle zákona vypracován nový. Obec Loučka vyzve všechny 

obyvatel, kteří mají zájem o změnu v územním plánu, ať své připomínky posílají na adresu 

Obecního úřadu Loučka nebo emailem : obec.loucka@volny.cz , nebo osobně v úřední 

hodiny.   

 

 

. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje :  

- Zadání nového územního plánu obce Loučka  

 

Výsledek hlasování : pro            7  

             

Usnesení č.7 /10 /2015 bylo schváleno. 

 

 

11.Různé   

- kontaktovat stavební dozor na akci Zateplení kulturního domu – ohledně rohové lišty na 

polystyren 

- rozebrání trampolíny do konce října 

- A.S.A  Litovel – končí se svozem plastových pytlů, bude nahrazeno kontejnery umístění 

bude včas oznámeno 

 

14.. Diskuze  

V diskusi nebyly podány ani vzneseny žádné požadavky ani připomínky.  

 

15. Závěr  

Starosta poděkoval za účast a zasedáni ukončil v 19.30 hod.  

 

Zapsal : Hrabal 

 

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

 

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

 

 

 

       ………………………………. 

       Leo Kordas – starosta obce 

 

 

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

      Marcela Mereďová –místostarostka obce 

 

 

 

 

V Loučce dne 19. 10. 2015 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce :  19. 10. 2015 

Sejmuto z elektronické úřední desky :        5. 11. 2015  


