Usnesení zastupitelstva obce Loučka 15. 6. 2020

OBEC LOUČKA
Loučka č.76
783 22 Cholina
_____________________________________________________

USNESENÍ
z 11. zasedání zastupitelstva obce Loučka, konaného dne 15. 6. 2020

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Loučka byla schválena v následujícím znění:

Usnesením č. 11 /1/2020 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje
Program 11. Zasedání zastupitelstva obce Loučka, konaného dne 15. 6. 2020
Usnesením č. 11/2/2020 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje
Ověřovatelé zápisu Jakuba Grézla a Pavla Hrabala
Zapisovatel: Bc. Eva Hrabalová

Usnesením č.11/3/2020 – Zastupitelstvo obce Loučka bere na vědomí
Kontrolu plnění usnesení č. 10/2020 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučka.

Usnesením č.11/4/2020 – Zastupitelstvo obce Loučka bere na vědomí
Rozpočtové opatření č. 5/2020 a č.6/2020 dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů § 16

Usnesením č. 11 /5/2020– Zastupitelstvo obce Loučka projednalo a schvaluje
Řádnou účetní závěrku obce Loučka sestavenou k 31. 12. 2019 (rozvahový den) v souladu
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Usnesením č. 11/6/2020 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje
S ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, celoroční hospodaření obce Loučka a závěrečný účet obce
Loučka za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Loučka za rok
2019 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
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Usnesením č. 11/7/2020 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje a pověřuje
Schvaluje přijetí dotace v částce 145 000 Kč u dotačního programu „Program obnovy venkova
Olomouckého kraje 2020“ pro dotační titul 3 „Podpora přípravy projektové dokumentace“
a schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. 2020/01836/OSR/DSM uzavřenou mezi
Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, IČ. 60609460, 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 akci „Společná projektová dokumentace na akci „Odkanalizování obcí
Bílsko – Loučka“ na 1. fázi – geodetické práce, průzkumné práce, projekční práce, technolog
a elektro (ČOV) v částce 145 000 Kč a pověřuje starostku obce Ing. Miroslavu Novotnou
podpisem výše uvedené smlouvy.
Usnesením č. 11 /8/2020 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje a pověřuje
Schvaluje přijetí dotace v částce 100 000 Kč z dotačního programu „Program obnovy venkova
Olomouckého kraje 2020“ pro dotační titul 5 podpora venkovských prodejen a schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace č.2020/01898/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 č. 76, 783 22
Cholina, IČO: 00576247, zastoupena Ing. Miroslavou Novotnou, starostkou obce na akci
„Obecní smíšené zboží“ v částce 100 000 Kč a pověřuje starostku obce Ing. Miroslavu
Novotnou podpisem výše uvedené smlouvy.
Usnesením č. 11/9/2020 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje a pověřuje
Schvaluje přijetí dotace v částce 17 500 Kč za účelem podpory obcí Olomouckého kraje při
pořizování, technickém zhodnocení a opravách požární techniky a nákupu věcného vybavení
k zajištění akceschopnosti JSDH obcí a schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
č. 2020/03148/OKH/DSM uzavřenou mezi Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a,
779 00 Olomouc, IČ 60609460, zastoupený Ladislavem Oklešťkem, hejtmanem Olomouckého
kraje a mezi Obcí Loučka, Loučka č. 76, 783 22 Cholina, IČO: 00576247, zastoupena Ing.
Miroslavou Novotnou, starostkou obce na nákup věcného vybavení jednotky sboru
dobrovolných hasičů Loučka a pověřuje starostku obce Ing. Miroslavu Novotnou podpisem
výše uvedené smlouvy.
Usnesením č. 11/10/2020 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje
Zařazení svého správního území Loučka do působnosti MAS Region HANˇA pro realizaci
strategie CLLD na programové období 2021 – 2027.
Usnesením č. 11/11/2020 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje vydání Územního plánu
obce Loučka (formou opatření obecné povahy)
Zastupitelstvo obce Loučka, po projednání:
I.bere na vědomí
Zprávu o projednání návrhu Územního plánu obce Loučka v předloženém znění
včetně ověření dle § 54 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), že Územní plán obce Loučka není v rozporu
s Politikou územního rozvoje České republiky a s územně plánovací dokumentací
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vydanou Olomouckým krajem a se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem
Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 20. 11. 2017 pod č. j. KUOK
112219/2017.
II.schvaluje rozhodnutí o námitkách
v rámci vyhodnocení výsledků projednání Územního plánu Loučka, ve kterém byly
uplatněny námitky dle § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších úprav, tak jak je uvedeno v opatření obecné
povahy, kterým se vydává územní plán Loučka.
II-I a) Námitka Ing.B.M., Stiborova 27, Olomouc a Mgr. V.K., Na vyhlídce 11, Olomouc
ve věci pozemku p. č.401/1 v k.ú. Loučka u Bílska se zamítá.
II-I b) Námitka Ing.B.M., Stiborova 27, Olomouc a Mgr. V.K., Na vyhlídce 11,
Olomouc
ve věci pozemku p.č. 103/41, 103/17 a 103/18 v k.ú. Loučka u Bílska vůči vymezení
pozemkům p.č. 103/41, 103/17, 103/18 v k.ú. Loučka u Bílska se zamítá.
II-I c) Námitka Ing.B.M., Stiborova 27, Olomouc a Mgr. V.K., Na vyhlídce 11, Olomouc
ve věci využití ploch pozemků p.č. 103/17 a 103/18 v k.ú. Loučka u Bílska se zamítá.
II-I d) Námitka Ing.B.M., Stiborova 27, Olomouc a Mgr. V.K., Na vyhlídce 11, Olomouc
ve věci pozemku p.č. 277/10 v k.ú. Loučka u Bílska se zamítá.
II-I e) Námitka Ing. B.M., Stiborova 27, Olomouc a Mgr. V.K., Na vyhlídce 11,
Olomouc
ve věci funkčního využití pozemku p. č. 98/100 v k.ú. Loučka u Bílska se zamítá.
a dále
II-II a) Námitka pana D.J., Loučka č.19, 783 22 Cholina ve věci pozemku p. č. 325/129
v k.ú. Loučka u Bílska se zamítá.
II-II b) Námitka pana D.J., Loučka č.19, 783 22 Cholina ve věci stavebního pozemku
p.č. 393/3 v k.ú. Loučka se zamítá.
III. vydává
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust.
§ 43odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 a 174 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů formou OPATŘENÍ
OBECNÉ POVAHY č. 1/2020 Územní plán Loučka.
IV. plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.
1/2020 Územní plán Loučka.
V. Schvaluje ukončení platnosti stávajícího Územního plánu obce Loučka ke dni nabytí
účinnosti nového Územního plánu Loučka.
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Usnesením č. 11/12/2020 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje a pověřuje
Schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-8004702/VB/066 mezi
Obcí Loučka, Loučka 76, 783 22 Cholina, IČO: 00576247, zastoupenou starostkou Ing.
Miroslavou Novotnou a mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
zastoupena Ing. Romanem Plačkem.
Obsahem věcného břemene je právo umístit, provozovat a udržovat Zařízení distribuční
soustavy na Dotčených nemovitostech, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci.
Rozsah věcného břemene na dotčených nemovitostech podle výše uvedené smlouvy (
příloha č.1 usnesení).
Pověřuje starostku obce Ing. Miroslavu Novotnou podpisem Smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IE-12-8004702/VB/066.

Usnesení bylo vyhotoveno dne: 16. 6. 2020

Starostka obce:

Ing. Miroslava Novotná

Místostarostka obce: Pavlína Horáková

………………………….
…………………………..

Vyvěšeno na úřední i elektronické úřední desce: 16. 6. 2020
Sejmuto z úřední i elektronické úřední desky:
5. 7. 2020
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