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                           OBEC LOUČKA 

                                                                                             Loučka č.76 

                                                                                             783 22 Cholina 

                _____________________________________________________ 
 
 

 

USNESENÍ 
z 19. zasedání zastupitelstva obce Loučka, konaného dne 29. 11. 2021 

 

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Loučka byla schválena v následujícím znění: 
 
 
Usnesením č. 19 /1 /2021 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje rozšíření programu o:  
bod č. 12 – Smlouva o udělení souhlasu s rekonstrukcí části účelové komunikace a smlouva  
                  darovací 
bod č. 13 – Podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora 
obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací 
název akce: Oprava točny autobusů  
 
Usnesením č. 19 /2 /2021 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje 
Ověřovatelé zápisu: Jakub Grézl a Věra Skládalová 
Zapisovatel: Bc. Eva Hrabalová  
 
Usnesením č. 19 /3 /2021 – Zastupitelstvo obce Loučka bere na vědomí 
Kontrolu plnění usnesení č. 18/2021 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučka. 
 
Usnesením č. 19 /4 / 2021 – Zastupitelstvo obce Loučka bere na vědomí 
Rozpočtové opatření č. 8/2021,č. 9/2021 a č.10/2021 dle zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 16 
 
Usnesením č. 19 /5 /2021 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje 
Zaměstnance obce Loučka p. Jaromíra Horáka jako pracovníka údržby a úklidu obce na dobu 

neurčitou od 1. 12. 2021 

 

Usnesením č. 19 /6 /2021 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje  
Obecně závaznou vyhlášku obce Loučka č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství 
 
Usnesením č. 19 /7 /2021 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku obce Loučka č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství 
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Usnesením č. 19/8 /2021 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje 
Rozpočet obce Loučka na rok 2022 takto: 
Celkové příjmy: 4 520 000 Kč 
Celkové výdaje: 4 520 000 Kč  

- jako vyrovnaný 
  
Dále schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotací, peněžitých a věcných 
darů dle návrhu rozpočtu na rok 2022 v té výši a těm právnickým osobám, které jsou 
v tabulkové části rozpočtu. 
    
Usnesením č. 19/ 9/2021 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje 

Podání žádosti o dotaci z Olomouckého kraje – Program obnovy venkova na akci „Výměna 

střešní krytiny na budově Obecního úřadu Loučka č. 76“ 

 

Usnesením č. 19/ 10/2021 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje 

Podání žádosti o dotaci na akci „Regenerace veřejné zeleně v obci Loučka“ 

 

Usnesením č. 19/ 11/2021 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje 

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-

8021978/VB2 mezi Obcí Loučka, Loučka č. 76, IČ: 00576247, zastoupena starostkou obce Ing. 

Miroslavou Novotnou a ČEZ Distribuce, a. s, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 24729035, 

kterou zastupuje Kamil Arbeit-jednatel. 

 

Usnesením č. 19/ 12/2021 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje 

Smlouvu o udělení souhlasu s rekonstrukcí části účelové komunikace a smlouva darovací 

mezi Mgr. Bc. Ivetou Běhalovou, Mišákova 387/27, Olomouc a Bc.Martinem Pevným, Loučka 

č. 12 jako stavebníci a darující a Obcí Loučka, Loučka 76, IČ: 00576247 zastoupena starostkou 

Ing. Miroslavou Novotnou jako vlastník a obdarovaný. 

 

Usnesením č. 19/ 13/2021 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje 

Podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy a rozvoje 
venkova, dotační titul 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací název akce: Oprava 
točny autobusů. 
 

 

 

Usnesení bylo vyhotoveno dne: 30. 11. 2021 
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starostka obce: Ing. Miroslava Novotná  …………………………. 
 
místostarostka obce: Pavlína Horáková   …………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední i elektronické úřední desce: 30. 11. 2021 
 
Sejmuto z úřední i elektronické úřední desky:  16. 12. 2021 


