
Zasedání zastupitelstva obce Loučka 11. 12. 2019 
 

 
 

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

 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka 
č. 8 / 2019, které se konalo dne 11.12.2019 

 
 
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. Rozpočet obce Loučka na rok 2020 
6. OZV o místním poplatku ze psů 
7. OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 
8. Oznámení o výsledku výběrového řízení na akci“Odkanalizování obcí Bílsko - Loučka 

projektová dokumentace“ 
9. Žádost o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 

prací na rok 2020 – schválení počtu pracovních míst na VPP 
10. Schválení podání žádosti o poskytnutí příspěvku v rámci Programu obnovy venkova 

Olomouckého kraje (vybavenost obecní jednotky, projektová dokumentace, podpora 
venkovských prodejen) 

11. Předcházení vzniku BRKO v obci Příkazy a partnerských obcích (kompostéry)- 
spoluúčast obce na úhradě pokuty 

12. Územní plán – vyhodnocení námitek ze strany pořizovatele (určený zastupitel) 
13. Různé  
14. Diskuze 
15. Závěr 
16.  
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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).  
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje program 8. zasedání zastupitelstva obce 
Loučka.  
Výsledek hlasování: pro                  7                          
                 
Usnesení č. 8 /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. 8 /2 /2019 bylo schváleno. 

 

 

3. Kontrola usnesení č.  7/2019  
Starostka obce informovala zastupitelstvo, že úkoly z usnesení č. 7/2019 byly splněny v plném 
rozsahu. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání bere na vědomí  :  
- usnesení č. 7/2019 v plném rozsahu 
 
Výsledek hlasování : pro   7           
                                   
Usnesení č.8/3/2019 bere na vědomí. 

 

 

4. Rozpočtové opatření č. 11/2019 a č. 12/2019 
Starostka obce seznámila zastupitelstvo s Rozpočtovým opatřením číslo 11/2019 a 12/2019 dle 
zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle § 16. Tato 
rozpočtová opatření byla vypracována dle skutečných příjmů a výdajů a byla zapracována ve 
výkazů FIN-2-12M . 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání bere na vědomí:  
Rozpočtové opatření č. 11/2019 a 6122019 dle zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. 
 
Výsledek hlasování : pro             7             
              
Usnesení č. 5/4/2019 bere na vědomí.  

 

 

5.Rozpočet obce Loučka na rok 2020 
Starostka obce seznámila zastupitelstvo s návrhem rozpočtu obce Loučka na rok 2020, dle 
jednotlivých paragrafů a položek. V příjmové části v částce 3 581 700,00 Kč a ve výdajové 
části 3 581 700,00 Kč rozpočet vyrovnaný.  
Dále seznámila zastupitelstvo, že dle zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve 
znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu 
na rok 2020 v té výši a těm právnickým osobám, které jsou v tabulkové části.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje : 
Rozpočet obce Loučka na rok 2020 takto:  
Celkové příjmy – 3 581 700,00 Kč 
Celkový výdaje – 3 581 700,00 Kč  
Dále schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecních zřízeních), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotací, peněžitých a věcných 
darů dle návrhu rozpočtu na rok 2020 v té výši a tem právnickým osobám, které jsou 
v tabulkové části.  
Výsledek hlasování: pro                   7 
                                               

Usnesení č. 8 / 5 /2019 se schvaluje. 

 

 

 

6. OZV o místním poplatku ze psů  
 
Starostka obce seznámila zastupitelstvo s novou Obecně závaznou vyhláškou ze psů 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje: 
Obecně závaznou vyhlášku obce Loučka č. 2/2019 o místním poplatku ze psů  
 
Výsledek hlasování: pro                           7  
  
Usnesení č. 8/6/2019 se schvaluje.           
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7. OZV o místním poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 
Starostka obce seznámila zastupitelstvo OZV o místním poplatku za provoz systému 

shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje: 
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  
 
Výsledek hlasování: pro                           7  
 
Usnesení č. 8/7/2019 se schvaluje. 

 

 

8. Oznámení o výsledku výběrového řízení na akci“Odkanalizování obcí Bílsko-Loučka 
projektová dokumentace“ 
 
Starostka obce seznámila zastupitelstvo s výsledku výběrového řízení na akci „Odkanalizování 
obcí Bílsko – Loučka projektová dokumentace“. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje: 
Výsledky výběrového řízení na akci ů „Odkanalizování obcí Bílsko – Loučka – projektová 
dokumentace“. 
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje: 
Dodavatele na akci: „Odkanalizování obcí Bílsko – Loučka- projektová dokumentace“ firmu 
STAVING engineering, s.r.o., Bylinkova 365/14, 783 01 Olomouc – Nemilany, IČ: 25334107 
s cenou 780 450,00 Kč včetně DPH a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy s touto 
firmou. 
 
Výsledek hlasování : pro                     7 
                                              
Usnesení č. 8 /8/2019  schvaluje. 

 

 

 

 

9. Žádost o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 
prací na rok 2020 – schválení počtu pracovních míst na VPP 
 
Starostka obce seznámila zastupitelstvo s tím, že bude podána žádost o příspěvek na 
vytvoření pracovního místa v rámci VPP.  
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje  
Podání Žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 
prací na rok 2020 v počtu 1 pracovního místa. 
 
Výsledek hlasování: pro                         7 
                   
Usnesení č. 8 /9/2019  schvaluje. 
 

 

10. Schválení podání žádosti o poskytnutí příspěvku v rámci Programu obnovy venkova 
Olomouckého kraje (vybavenost obecní jednotky, projektová dokumentace, podpora 
venkovských prodejen) 
 
Starostka obce seznámila zastupitelstvo s tím, že obec podá v roce 2020 žádosti z Programů 
Olomouckého kraje.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje: 
Podání žádosti o poskytnutí dotací na rok 2020 a to:  
Program obnovy venkova Olomouckého kraje – Dotační titul č. 3 – Podpora přípravy 
projektové dokumentace 
Program obnovy venkova Olomouckého kraje – Dotační titul č. 5 – Podpora venkovských 
prodejen 
Program na podporu JSDH 2020- Dotační titul č. 1 – Dotace na pořízení, technické 
zhodnocení a opravy požární techniky, nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého 
kraje 
 
Výsledek hlasování: pro                           7  
 
Usnesení č. 8/10/2019 se schvaluje. 

 

 

 

11.Předcházení vzniku BRKO  v obci Příkazy a partnerských obcích (kompostéry)- 
spoluúčast obce na úhradě pokuty 
 
Starostka obce seznámila zastupitelstvo s tím, že byla provedena kontrola dotace předcházení 
vzniku BRKO v obci Příkazy a partnerských obcí. Při vyúčtování projektu došlo ze strany 
kontrolního orgánu, kterým byl Státní fond životního prostředí ČR ke korekci poskytnutých 
prostředků ve výši 3%. Celková výše dotace byla původně ve výši 85%, po udělené korekci 
82%. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje: 
Spoluúčast obce Loučka na úhradě pluty u dotace Předcházení vzniku BRKO v obci Příkazy a 
partnerských obcí (kompostéry). 
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Výsledek hlasování: pro                           7  
 
Usnesení č. 11/2019 se schvaluje. 

 

12.Územní plán – vyhodnocení námitek ze strany pořizovatele (určený zastupitel) 
 
Starostka obce seznámila zastupitelstvo, že přišlo zamítavé stanovisko ohledně rozšíření 
stavebních ploch, které byly navrženy po veřejném projednání.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání pověřuje: 
Určeného zastupitele Bc. Martina Pevného k podepsání vyhodnocení veřejného projednání- 
Návrhu rozhodnutí o námitkách, čímž se vracíme k původnímu návrhu územního plánu obce 
Loučka.  
Zamítá se úprava návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání a to o rozšíření 
stavebních ploch, které byly navrženy po veřejném projednání.  
 
Výsledek hlasování: pro                           7  
 
Usnesení č. 8/12/2019 pověřuje. 

 
13. Diskuze 
- pozvání na vánoční posezení 
- novoroční ohňostroj  
- tříkrálová sbírka 2020 
 
 
Zapsala: Hrabalová 
 
dne 12. 12. 2019 
 
 
Ověřovatelé zápisu:    Jakub Grézl                 …………………………. 
 
    Pavel Hrabal              …………………………. 
 
 

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

 

Vyvěšeno na kamenné i elektronické úřední desce:  12. 12. 2019 

Sejmuto z kamenné i elektronické úřední desky :      31. 12. 2019  


