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                           OBEC LOUČKA 

                                                                                             Loučka č. 76 

                                                                                             783 22 Cholina 

                _____________________________________________________ 
 

 

USNESENÍ 
z 2. zasedání zastupitelstva obce Loučka, konaného dne 14. 12. 2022 

 

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Loučka byla schválena v následujícím znění: 
 
 
Usnesením č. 2 /1 /2022 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje  
Program 2. zasedání zastupitelstva obce Loučka, konaného dne 14. 12. 2022 rozšířený o bod:  
14. Schválení cenové nabídky firmy INp servis k podání žádosti o dotaci „Odkanalizování obce  
       Loučka – společný projekt Bílsko – Loučka, společná ČOV 
15. Schválení odkupu pozemků č. 45 a par. č. 13 dle LV 137 
 
Usnesením č. 2 /2 /2022 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje  
Ověřovatelé zápisu: Věru Skládalovou a Marcelu Zdráhalovou 
Zapisovatel: Bc. Eva Hrabalová  
 
Usnesením č. 2 /3 /2022 – Zastupitelstvo obce Loučka bere na vědomí 
Kontrolu plnění usnesení č. 1/2022 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučka. 
 
Usnesením č. 2 /4/ 2022 – Zastupitelstvo obce Loučka bere na vědomí 
rozpočtové opatření č. 10/2022, č.11/2022 a 12/2022 dle zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 16 
 
Usnesením č. 2 /5 /2022 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje  
Rozpočet obce Loučka na rok 2023 jako vyrovnaný: 

Celkové příjmy: 5 145 000 Kč  

Celkové výdaje: 5 145 000 Kč  

 

Dále schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecních zřízeních), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotací, peněžitých a věcných 

darů dle návrhu rozpočtu na rok 2023 v té výši a těm právnickým osobám, které jsou 

v tabulkové části rozpočtu.  

 

Usnesením č. 2/6 /2022 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje  
Střednědobý výhled rozpočtu 2024 -2025 obce Loučka, dle předloženého návrhu.  
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Usnesením č. 2/7/2022 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje  
Podání žádosti o dotaci v roce 2023 z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje,  
DT 01_01_03 Podpora přípravy projektové dokumentace na akci „Prováděcí dokumentace na 
akci odkanalizování obce Loučka – společný projekt Bílsko - Loučka, společná ČOV“. 
 
    
Usnesením č. 2/8 /2022 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje  
Podání žádosti o dotaci v roce 2023 z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje, 
DT 01-01_01 – Podpora budování a obnovy infrastruktury obce na akci „Oprava střechy na 
budově OÚ Loučka“ 
 
Usnesením č. 2/9 /2022 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje  
Podání žádosti o dotaci z IROP na akci „Regenerace veřejné zeleně v obci Loučka“ 
 
Usnesením č. 2/10 /2022 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje  
Bc. Matina Pevného „určeným zastupitelem“, po dobu trvání jeho mandátu ve volebním 
období 2022-2026, pro všechny úkony spojené s procesem pořízení Územního plánu Loučka, 
případně jeho změny a zastupováním obce Loučka při spolupráci s pořizovatelem  
a zpracovatelem 
 
Usnesením č. 2/11/2022 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje  
členy finančního a kontrolního výboru na volební období 2022- 2026 ve složení: 
finanční výbor: Věra Skládalová, Pavla Pevná 
kontrolní výbor: Hrabal Pavel, Zdeněk Soukup 
 
Usnesením č. 2/12 /2022 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje  
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Loučka 
 
Usnesením č. 2/13 /2022 – Zastupitelstvo obce Loučka vyslovuje souhlas a schvaluje  
se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce. Jedná se 
 o dohodu o provedení práce na úklid obecního úřadu na rok 2023 pro paní Pavlínu 
Horákovou. 
Schvaluje dohodu o provedení práce od 2. 1. 2023 – 31. 12. 2023, sjednaná odměna 1 500 Kč 
hrubého měsíčně.  
 
Usnesením č. 2/14 /2022 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje a pověřuje 
Cenovou nabídku firmy INp servis s.r.o., Riegrovo nám. 138, 767 01 Kroměříž na zajištění 
Žádosti o podporu z OPŽP a zpracování všech příloh pro podání žádosti na akci 
„Odkanalizování obce Loučka – společný projekt Bílsko - Loučka, společná ČOV“. 
Cena za výše uvedené služby činí 72 600 Kč včetně DPH.  
Pověřuje starostku obce uzavřením Objednávky mezi Obcí Loučka a firmou INp servis s.r.o., 
Riegrovo nám. 138, 767 01 Kroměříž na výše uvedené služby.  
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Usnesením č. 2/15 /2022 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje a pověřuje 
Odkup pozemků parcela číslo 45 a parcela číslo 13 dle LV 137 
Vlastnické právo :  
MI Estate s.r.o., Roháčova 188/37, Žižkov, Praha 3-  podíl ½ prodejní cena 180 000 Kč  
Sapara Jiří, Kolšov 91, 788 21 – podíl ¼ prodejní cena 100 000 Kč  
Saparová Lenka, Horní náměstí 583, Olomouc – podíl ¼  prodejní cena 100 000 Kč  
Pověřuje starostku obce uzavřením kupních smluv s výše uvedenými majiteli.  
 
 
 
 
 
 
Usnesení bylo vyhotoveno dne: 16. 12. 2022 
 
 
 
 
 
 
starostka obce: Ing. Miroslava Novotná  …………………………. 
 
místostarostka obce: Pavlína Horáková   …………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední i elektronické úřední desce:    16. 12. 2022 
Sejmuto z úřední i elektronické úřední desky:     3. 1. 2023 


