
Zasedání zastupitelstva obce Loučka 14. 12. 2021 
 

 
 

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

 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka 
č. 20 / 2021, které se konalo dne 14. 12. 2021 

 
 
Přítomni: Ing. Miroslava Novotná, Pavlína Horáková,  Věra Skládalová, Pavel Hrabal, 
                   Bc. Martin Pevný, Leo Kordas 
 
Omluveni:  Jakub Grézl  
                        

  
Hosté: presenční listina 
 
 
 
Program:  

1. Zahájení zasedání, jmenování ověřovatele zápisu a zapisovatele  
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 
3. Rozpočtové opatření 
4. Revokace usnesení č. 19/6/2021 ze dne 29. 11. 2021 – vyhlášky č. 1/2021 o stanovení 

obecního systému odpadového hospodářství 
5. Schválení vyhlášky č. 1/2021 o stanovené obecního systému odpadového hospodářství  
6. Diskuze 
7. Závěr 

 
 
 
 
1. Zahájení zasedání, jmenování ověřovatele zápisu a zapisovatele 
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 16:00 hod. starostkou obce Ing. Miroslavou 
Novotnou, která přivítala všechny přítomné. Starostka konstatovala, že je přítomno 5 členů 
zastupitelstva 1 člen zastupitelstva je omluven a zasedání je tedy usnášení schopné 
(prezenční listina – příloha č. 1).  
Starostka obce navrhla ověřovatele zápisu p. Pavla Hrabala a p. Pavlínu Horákovou. Dále 
navrhla na zapisovatele: p. Věru Skládalovou 
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje: 
- program 20. zasedání zastupitelstva obce Loučka 
- ověřovatele zápisu: Pavla Hrabala a Pavlínu Horákovou 
- zapisovatele: Věru Skládalovou 
 
Výsledek hlasování: pro                  6 
                                omluven          1                         
                 
Usnesení č. 20 /1 /2021 bylo schváleno. 

 

 
 
2. Kontrola usnesení č. 19/2021  
Starostka obce informovala zastupitelstvo, že úkoly z usnesení č. 19/2021 byly splněny 
v plném rozsahu. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání bere na vědomí:  
- usnesení č. 19/2021 v plném rozsahu                                      
                                   
Usnesení č. 20 /2/2021 se bere na vědomí. 

 

 

 

3. Rozpočtové opatření č. 11/2021 
Starostka obce seznámila zastupitelstvo s Rozpočtovým opatřením číslo a č.11/2021 dle 
zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle § 16. Tato 
rozpočtová opatření byla vypracována dle skutečných příjmů a výdajů a byla zapracována ve 
výkazů FIN-2-12M. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání bere na vědomí:  
Rozpočtové opatření č.11/2021 dle zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů. 
              
Usnesení č. 20 /3/2021 se bere na vědomí. 

 

 

4. Revokace usnesení č.19/6/2021 ze dne 29. 11. 2021 – vyhlášky č. 1/2021 o stanovení 

obecního systému odpadového hospodářství 

Starostka obce seznámila zastupitelstvo s tím, že bylo nutné ve výše uvedené vyhlášce 
doplnit místa sběru odpadů. Tím se musí revokovat vyhláška č. 1/2021, která byla schválena 
na zasedání zastupitelstva dne 29. 11. 2021. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání revokuje: 
Usnesení č. 19/6/2021 ze dne 29. 11. 2021 – obecně závaznou vyhlášku obce Loučka č.1/2021 
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 
 
Výsledek hlasování: pro   6 
                                omluven              1 
 
Usnesení č. 20 /4/2021 bylo revokováno. 

 

 

5. Schválení vyhlášky č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 
Starostka obce předložila zastupitelstvu doplněnou obecně závaznou vyhlášku a dala 
hlasovat.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schválilo: 
Obecně závaznou vyhlášku obce Loučka č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství 
 
Výsledek hlasování: pro   6 
          omluven             1 
 
Usnesení č. 20 /5/2021 bylo schváleno. 

 
 
 
Zapsala:  Skládalová 
 
Dne: 15. 12. 2021 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Pavel Hrabal                          …………………………. 
 
                                    Pavlína Horáková                    …………………………. 
                                                 
 
 
 

……………………………………………………… 
               Ing. Miroslava Novotná – starostka obce 
 

 

 

 

Vyvěšeno na kamenné i elektronické úřední desce:  15. 12. 2021 

Sejmuto z kamenné i elektronické úřední desky:      31. 12. 2021 


