
Zasedání zastupitelstva obce Loučka 

 

 
 

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

 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka 
č. 5 / 2019, které se konalo dne 19. 6.2019 

 
 
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. Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého 

kraje za rok 2018 
6. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce na rok 2019 – Charita 

Šternberk 
7. Schválení vybraného dodavatele na akci „ Oprava místní komunikace Loučka – 

udržovací práce“ 
8. Schválení smlouvy s vybraným uchazečem na akci „Oprava místní komunikace Loučka 

– udržovací práce“ 
9. Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí programové dotace na akci „Oprava 

místní komunikace Loučka – udržovací práce „ 
10. Schválení  veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí programové dotace „Obecní smíšené 

zboží“ z programu podpora venkovských prodejen 
11. Různé 
12. Diskuze 
13. Závěr 
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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 5. zasedání zastupitelstva obce 
Loučka.  
Výsledek hlasování :    pro                  7                          
                 
Usnesení č.5 /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. 5 /2 /2019 bylo schváleno. 

 

 

3. Kontrola usnesení č.  4/2019  
Starostka obce informovala zastupitelstvo, že úkoly z usnesení č. 4/2019 byly splněny v plném 
rozsahu. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání bere na vědomí  :  
- usnesení č. 4/2019 v plném rozsahu 
 
Výsledek hlasování : pro   7           
                                   
Usnesení č.4/3/2019 bere na vědomí. 

 

 

4. Rozpočtové opatření  č. 5/2019  a č. 6/2019 
Starostka obce seznámila zastupitelstvo s Rozpočtovým opatřením číslo 5/2019 a 6/2019 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 . 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání bere na vědomí:  
Rozpočtové opatření č. 5/2019 a 6/2019 dle zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. 
 
Výsledek hlasování : pro             7             
              
Usnesení č. 5/4/2019 bere na vědomí.  

 

 

5. Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje 
za rok 2018 
 
Starostka obce seznámila zastupitelstvo se Zprávou o naplňování cílů a opatření komunitních 
plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2018 s názvem komunitního plánu  Střednědobý 
plán rozvoje sociálních služeb  SO ORP Litovel. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání bere na vědomí : 
- Zprávu o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za 
rok 2018 s názvem komunitního plánu – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP 
Litovel. 
 
Výsledek hlasování : pro                   7 
                                               

Usnesení č. 5 / 5 /2019 se bere na vědomí. 

 

 

 

6. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce na rok 2019 – Charita 
Šternberk 
 
Starostka obce předložila Darovací smlouvu od Charity Šternberk, ohledně poskytnutí 
finančního daru z rozpočtu obce na provozní výdaje.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje : 
Darovací smlouvu uzavřenou ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku o poskytnutí finančního daru 5 000,00 Kč pro Charitu Šternberk, 
středisko Litovel, Vítězná 1129, 784 01 Litovel, č.ú. 1802861309/0800, zastoupena Ing. 
Ludmilou Zavadilovou. 
 
Výsledek hlasování : pro                           7  
  
Usnesení č. 5/6/2019 se schvaluje.           
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7. Schválení vybraného dodavatele na akci „ Oprava místní komunikace Loučka – udržovací 
práce 
 
Starostka obce seznámila zastupitelstvo s výsledkem výběrového řízení na akci „Oprava 
místní komunikace Loučka – udržovací práce“  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje : 
Na základě výsledku výběrového řízení dodavatele na akci „Oprava místní komunikace Loučka 
– udržovací práce“ firmu SWITWLSKÝ stavební s.r.o., Jahodova ulice 60, 620 00 Brno,  
IČ: 48035599 v nabídkové ceně 1 296 230 Kč bez DPH 21% v celkové hodnotě díla včetně DPD 
1 568 438,30 Kč. 
 
Výsledek hlasování : pro                           7  
 
Usnesení č. 5/7/2019 se schvaluje. 

 

 

8. Schválení smlouvy s vybraným uchazečem na akci „Oprava místní komunikace Loučka – 
udržovací práce 
 
Starostka obce seznámila zastupitelstvo s obsahem Smlouvy na výše uvedenou akci.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje a pověřuje  : 
Znění smlouvy s vybraným uchazečem firmou SWITELSKÝ stavební s.r.o., Jahodova ulice 6. 
620 00 Brno, IČ: 48035599 v nabídkové ceně 1 296 230,00 Kč bez DPH 21 % na akci  „Oprava 
místní komunikace Loučka – udržovací práce“. 
 
Zastupitelstvo obce Loučka pověřuje starostku obce podpisem výše uvedené smlouvy 
v celkové ceně 1 26 230,00 Kč bez DPH 21 % v celkové hodnotě dílo včetně DPH 1 568 438,30 
Kč.  
 
Výsledek hlasování : pro                     7 
                                              
Usnesení č. 5 /8/2019  schvaluje. 

 

 

9. Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí programové dotace na akci „Oprava 
místní komunikace Loučka – udržovací práce „ 
 
Starostka obce seznámila zastupitelstvo s tím,  že obec obdržela dotaci 500 000,00 Kč 
na“Opravu místní komunikace Loučka – udržovací práce „ a dále seznámila zastupitelstvo 
 obsahem veřejnoprávní Smlouvy na výše uvedenou akci 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje a pověřuje  
Přijetí dotace v částce 500 000,00 Kč z dotačního programu „Program obnovy venkova 
Olomouckého kraje 2019“ pro dotační titul 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce  
a schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. 2019/02505/OSR/DSM uzavřenou mezi 
Olomouckým krajem, Jeremenkova  1191/40a, 779 00 Olomouc, IČO: 60609460, zastoupena 
Bc. Pavlem Šoltysem, DiS., náměstkem hejtmana Olomouckého kraje a mezi Obcí Loučka, 
Loučka 76, 783 22 Cholina, IČO: 00576247, zastoupena Ing. Miroslavou Novotnou, starostkou 
obce na akci „ Oprava místní komunikace Loučka – udržovací práce v částce 500 000,00 Kč   
a pověřuje starostku obce Ing. Miroslavu Novotnou podpisem výše uvedené smlouvy.  
 
Výsledek hlasování : pro                         7 
 
                     
Usnesení č. 5 /9/2019  schvaluje. 
 

 

10. Schválení  veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí programové dotace „Obecní smíšené 
zboží“ z programu podpora venkovských prodejen 
 
Starostka obce seznámila zastupitelstvo s tím, že obec obdržela dotaci 100 000,00 Kč na 
provoz „ Obecního smíšeného zboží Loučka„ a dále seznámila zastupitelstvo  obsahem 
veřejnoprávní Smlouvy na výše uvedenou akci 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje a pověřuje : 
Přijetí dotace v částce 100 000,00 Kč z dotačního programu „Program obnovy venkova 
Olomouckého kraje 2019“ pro dotační titul 5 Podpora venkovských prodej a  schvaluje 
Smlouvu o poskytnutí dotace č. 2019/02368/OSR/DSM uzavřenou mezi Olomouckým krajem, 
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, IČO: 606029460, zastoupena Bc. Pavlem Šoltysem, 
DiS., náměstkem hejtmana Olomouckého kraje a mezi Obcí Loučka, Loučka č.76, 783 22 
Cholina, IČO: 00576247, zastoupena Ing. Miroslavou Novotnou, starostkou obce na činnost „ 
Obecního smíšení zboží Loučka „ v částce 100 000,00 Kč a pověřuje starostku obce  Ing. 
Miroslavu Novotnou podpisem výše uvedené smlouvy.   
 
Výsledek hlasování : pro                           7  
 
Usnesení č. 5/10/2019 se schvaluje. 
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Zapsala : Hrabalová 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu :    Jakub Grézl                  …………………………. 
 
    Pavel Hrabal                         …………………………. 
 
                                                 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na kamenné i elektronické úřední desce : 20. 6. 2019 

Sejmuto z kamenné i elektronické úřední desky :     11. 7. 2019  

 


