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                           OBEC LOUČKA 

                                                                                             Loučka č.76 

                                                                                             783 22 Cholina 

                _____________________________________________________ 
 
 

 

USNESENÍ 
z 14. zasedání zastupitelstva obce Loučka, konaného dne 9. 12. 2020  

 

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Loučka byla schválena v následujícím znění: 
 
 
Usnesením č. 14 /1/2020 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje 
Program 14. Zasedání zastupitelstva obce Loučka, konaného dne 9. 12. 2020  
 
Usnesením č. 14 /2/2020 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje  
Ověřovatelé zápisu Jakuba Grézla a Věru Skládalovou 
Zapisovatel: Bc. Eva Hrabalová  
 
 
Usnesením č.14 /3/2020 – Zastupitelstvo obce Loučka bere na vědomí 
Kontrolu plnění usnesení č. 13/2020 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučka. 
 
 
Usnesením č.14 /4/2020 – Zastupitelstvo obce Loučka bere na vědomí 
Rozpočtové opatření č. 10/2020 a č. 11/2020 dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů § 16 
 
 
Usnesením č. 14 /5/2020 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje 
Rozpočet obce Loučka na rok 2021: 

příjmová část rozpočtu v částce – 3 800 000 Kč 

výdajová část rozpočtu v částce – 3 800 000 Kč  

Dále schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem č. 128/200 Sb., o obcích (obecních 

zřízeních), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle 

návrhu rozpočtu na rok 2021 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, které jsou 

v tabulkové části rozpočtu. 

 

Usnesením č. 14 /6/2020 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje 
podání Žádosti o příspěvek na vytvoření 2 pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací 
na rok 2021 a to od 1. 3. 2021 – 31. 8. 2021 
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Usnesením č. 14 /7/2020 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje 
podání Žádosti o poskytnutí dotace na rok 2021 z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci 
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2021 pro: 
DT 117D8210A – Podpora obnovy místních komunikací 
na akci „Oprava místní komunikace – točny autobusů“ 
 
 
Usnesením č. 14 / 7a/2020 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje 
Podání Žádosti o poskytnutí dotace na rok 2021 z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci 
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2021 pro: 
DT 117D8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 
na akci „Oprava střechy obecního úřadu“  
 
    
Usnesením č. 14 / 8/2020 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje 
Podání žádosti o poskytnutí dotace na rok 2021 z Olomouckého kraje a to:  
z Programu obnovy venkova:  
DT02_01_01) Podpora budování a obnovy infrastruktury obce 
DT02_01_05) Podpora venkovských prodejen 
dále  
DT02_02_06) Podpora a pořízení komunální techniky a mechanizace 
DT08_01_02) Obnova staveb drobné architektury místního významu 
DT14_02_01) Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup 
věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje. Program na podporu JSDH 2021. 
 

 

Usnesení bylo vyhotoveno dne: 10. 12. 2020 
 
 
 
Starostka obce: Ing. Miroslava Novotná  …………………………. 
 
Místostarostka obce: Pavlína Horáková   …………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední i elektronické úřední desce: 10. 12. 2020 
 
Sejmuto z úřední i elektronické úřední desky:  28. 12. 2020 


