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                           OBEC LOUČKA 

                                                                                             Loučka č.76 

                                                                                             783 22 Cholina 

                _____________________________________________________ 
 

 

USNESENÍ 
z 22. zasedání zastupitelstva obce Loučka, konaného dne 18. 5. 2022 

 

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Loučka byla schválena v následujícím znění: 
 
 
Usnesením č. 22 /1 /2022 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje  
Program 22. zasedání zastupitelstva obce Loučka, konaného dne 18. 5. 2022 
 
Usnesení č. 22/ 2 /2022 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje 
ověřovatelé zápisu: Pavla Hrabala a Pavlínu Horákovou 
zapisovatel: Eva Hrabalová 
 
Usnesením č. 22/ 3 /2022 – Zastupitelstvo obce Loučka bere na vědomí 
kontrolu plnění usnesení č. 21/2022 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučka. 
 
Usnesením č. 21/ 4 / 2022 – Zastupitelstvo obce Loučka bere na vědomí 
rozpočtové opatření č. 3/2022 a č.4/2022  a dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů § 16 
 
Usnesením č. 22/ 5 /2022 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje  
Řádnou účetní závěrku obce Loučka sestavenou k 31. 12. 2021 (rozvahový den) v souladu 

s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 

 

Usnesením č. 22/ 6 /2022 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje  
podle § 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 
2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Loučka za rok 2021 
s vyjádřením souladu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 
 
Usnesením č. 22/ 7/ 2022 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje  
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1006C22/21. 
 
Usnesením č. 22/ 8/2022 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje 
pro volební období 2022 -2026 – 7 členů obecního zastupitelstva, na základě ustanovení § 67 
a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení) 
    
Usnesení bylo vyhotoveno dne:  19. 5. 2022 
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starostka obce: Ing. Miroslava Novotná  …………………………. 
 
místostarostka obce: Pavlína Horáková   …………………………. 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední i elektronické úřední desce:   19. 5. 2022 
Sejmuto z úřední i elektronické úřední desky:     5. 6. 2022 


