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

 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka 
č. 6 / 2019, které se konalo dne 27. 8 . 2019 

 
 
Přítomni :     Ing. Miroslava Novotná, Pavlína Horáková, Věra Skládalová, Pavel Hrabal,   
                      Jakub Grézl,  Bc. Martin Pevný,  
 Nepřítomen :  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. Střednědobý výhled obce Loučka 2020 - 2022 
6. Majetkoprávní záležitosti 
7. Sociální služby SO ORP Litovel 2020 - 2022 
8. Různé 
9. Diskuze 
10. 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 6 členů  
zastupitelstva 1 člen je omluven   a zasedání je tedy usnášení schopné ( prezenční listina – 
příloha č.1).  
Požádala zastupitelstvo obce o rozšíření programu zastupitelstva o body :  
Bod č.8 – Odkanalizování obcí Bílsko a Loučka – společná ČOV 
Bod. č9 – Vyhlášení výběrového řízení a jmenování členů výběrové komise na akci 
„Odkanalizování obcí Bílsko a Loučka – společná ČOV“ – projektová dokumentace“ 
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje rozšíření programu 6. zasedání 
zastupitelstva obce Loučka o následující body: 
bod.č 8 – Odkanalizování obce Bílsko a Loučka – společná ČOV 
bod.č 9 – Vyhlášení výběrového řízení a jmenování členů výběrové komise na akci : 
„Odkanalizování obcí Bílsko a Loučka – společná ČOV“ – projektová dokumentace“  
 
Výsledek hlasování :    pro                  6   
               omluven         1  
 
Usnesení č.6/1/2019 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               6 
                       omluven       1    
   
Usnesení č. 6/2/2019 se schvaluje. 

 

 

3. Kontrola usnesení č.  5/2019  
Starostka obce informovala zastupitelstvo, že úkoly z usnesení č.5/2019 byly splněny v plném 
rozsahu. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání bere na vědomí  :  
- usnesení č. 5/2019 v plném rozsahu 
                                   
Usnesení č.6/3/2019 bere na vědomí. 

 

 

 

4. Rozpočtové opatření  č. 7/2019 a č. 8/2019 
Starostka obce seznámila zastupitelstvo s Rozpočtovým opatřením číslo 7/2019 a 8/2019 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. 7/2019 a 8/2019 dle zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. 
 
             
Usnesení č. 6/4/2019 se  bere na vědomí.  

 

 

5. Střednědobý výhled obce Loučka 2020  
 
 
- 2022 
Starostka obce informovala zastupitelstvo obce, že obec musí mít na 3 roky dopředu 

vypracovaný Střednědobý výhled obce, nám původní výhled končí, proto je potřeba schválit 

nový na roky 2020 – 2022. Tento dokument slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje 

hospodaření obce.  

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje : 
Střednědobý výhled obce Loučka 2020 – 2022, který byl vyvěšen na úřední desce od 1. 8. 
2019 do 27. 8. 2019. 
 
Výsledek hlasování : pro                   6 
                                 omluven           1 

             

Usnesení č. 6 / 5 /2019 se schvaluje. 

 

 

6. Majetkoprávní záležitosti 
Starostka obce přečetla žádost p. Michala Grézla, Novosady 555, 784 01 Litovel o odkoupení 
části pozemku p.č. 823/3 v k.ú. Loučka u Bílska ve vlastnictví obce Loučka podle přiloženého 
návrhu výměra 17m2. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání neschvaluje : 
Žádost p. Michala Grézla, Novosady 555, 784 01 Litovel odkoupení části pozemku p.č.823/3 
v k. ú. Loučka u Bílska ve vlastnictví obce Loučka o výměře 17m2.  
 
Výsledek hlasování : proti                           5  
                                  pro                             1 
                                  omluven                    1 
  
Usnesení č. 6/6/2019 se  neschvaluje.           
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7. Sociální služby SO ORP Litovel 2020 - 2022 
Starostka obce seznámila zastupitelstvo obce s dokumenty sociálních služeb SO ORP Litovel 
na roky 202 – 2022. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání bere na vědomí  : 
-Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Litovel 2020 -2022 
-  Akční plán rozvoje sociálních služeb na Litovelsku na rok 2020 
- Implementační plán aktivit SPRSS ORP Litovel 2020 – 2022 
- Výzkum potřebnosti sociálních služeb a služeb navazujících na Litovelsku  
- Sociodemografická analýza SO ORP Litovel 2018 
 
Usnesení č. 6/7/2019 se  bere na vědomí. 

 

 

8. Odkanalizování obcí Bílsko a Loučka – společná ČOV  
Starostka obce informovala o tom co nás vedlo k tomu, abychom se začali zabývat 
odkanalizováním obce. Prvním impulsem byla novela zákona, která ukládá zneškodňování 
vody odvozem na čistírnu odpadních vod a dokladování odvozu odpadních vod  na ČOV, 
zároveň obci Loučka končí v roce 2022 výjimka k vypouštění odpadních vod do stávající 
kanalizace. Začali jsem zjišťovat situaci v okolních obcích, byli jsme na VHS Čerlinka. Bylo nán 
doporučeno, že ekonomicky nejvýhodnější by bylo spojení s obcí Bílsko, jak pro stránce 
investiční, tak i po stránce provozní. Proběhlo jednání se zastupiteli obce Bílsko a na základě 
tohoto jednání byl oslaven Ing. Sedláček, který vypracoval studie, kde byly vyčísleny varianty 
každá obec samostatně nebo varianta společná ČOV pro Bílsko a Loučka. 
 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje  : 
 - „ Odkanalizování obcí Bílsko a Loučka – společná ČOV“ pro obě obce (ekonomicky 
výhodnější jak po stránce investiční, tak i provozní)¨ 
 
Výsledek hlasování : pro                     6 
                                  omluven            1 
                                            
Usnesení č. 6 /8/2019 se  schvaluje. 

 

 

 

 

9. Vyhlášení výběrového řízení a jmenování členů výběrové komise na akci „Odkanalizování 
obcí Bílsko a Loučka – společná ČOV“ – projektová dokumentace“ 
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Starostka obce seznámila zastupitelstvo, že je nutno schválit vyhlášení výběrového řízení a 
jmenování členů výběrové komise na akci  „Odkanalizování obcí Bílsko a Loučka – společná 
ČOV“ – projektová dokumentace. Byly navrženi tito členové výběrové komise : Bc. Martin 
Pevný, Jakub Grézl, Pavlína Horáková 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje  
- vyhlášení výběrového řízení a jmenování členů výběrové komise na akci „Odkanalizování 
obcí Bílsko a Loučka – společná ČOV“ -  projektová dokumentace a schválení složení členů 
výběrové komise za obec Loučku:  
Bc. Martin Pevný, Jakub Grézl, Pavlína Horáková 
 
Výsledek hlasování : pro                         6 
                                 omluven                 1 
                               
Usnesení č. 6 /9/2019 se  schvaluje. 

 

 

 

10.  Různé :  
- nové webové stránky 
- oslavy 100 let. T. G. Masaryka 
- obecní posezení 
- dokončovací práce VO 
- urgence kontejnerů na sklo 
- řešení situace – přívalové deště v obci 
 
 
 
Zapsala : Hrabalová 
 
 
Ověřovatelé zápisu :    Jakub Grézl                  …………………………. 
 
    Pavel Hrabal                         …………………………. 
 
                                                 
 
 

………………………………. 
               Ing. Miroslava Novotná – starostka obce 
 
 
                 ---------------------------------------------- 
                                                                                Pavlína Horáková – místostarostka obce 
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Vyvěšeno na kamenné i elektronické úřední desce : 28. 8. 2019 

Sejmuto z kamenné i elektronické úřední desky :     15. 9. 2019 

 


