
Zasedání zastupitelstva obce Loučka 18. 5. 2022 
 

 
 

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

 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka 
č. 22 / 2022, které se konalo dne 18. 5. 2022 

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

  
Hosté: presenční listina 
 
 
 
Program:  

1. Zahájení zasedání, jmenování ověřovatele zápisu a zapisovatele  
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 
3. Rozpočtové opatření 
4. Schválení účetní závěrky obce Loučka za rok 2021 
5. Schválení závěrečného účtu obce Loučka za rok 2021 
6. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1006c22/21 
7. Schválení počtu členů obecního zastupitelstva na volební období 2022-2026 
8. Různé 
9. Závěr 

 
 
 
 
1. Zahájení zasedání, jmenování ověřovatele zápisu a zapisovatele 
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17:00 hod. starostkou obce Ing. Miroslavou 
Novotnou, která přivítala všechny přítomné. Starostka konstatovala, že je přítomno 7 členů 
zastupitelstva 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: Bc. Evu Hrabalovou 
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje: 
- program 22. zasedání zastupitelstva obce Loučka 
- ověřovatele zápisu: Pavla Hrabala a Pavlínu Horákovou 
- zapisovatele: Věru Skládalovou 
 
Výsledek hlasování: pro                  7 
                                 
                 
Usnesení č. 22 /1 /2022 bylo schváleno. 

 

 
 
2. Kontrola usnesení č. 21/2022  
Starostka obce informovala zastupitelstvo, že úkoly z usnesení č. 21/2022 byly splněny 
v plném rozsahu. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání bere na vědomí:  
- usnesení č. 21/2022 v plném rozsahu                                      
                                   
Usnesení č. 22 /2/2022 se bere na vědomí. 

 

 

 

3. Rozpočtové opatření č. 11/2021 
Starostka obce seznámila zastupitelstvo s Rozpočtovým opatřením číslo a č.3/2022 a č.4/2022 
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.3/2022 a č.4/2022 dle zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. 
              
Usnesení č. 22 /3/2022 se bere na vědomí. 

 

 

4. Schválení účetní závěrky obce Loučka za rok 2021 

Starostka obce seznámila zastupitelstvo s účetní závěrkou obce Loučka, která obsahuje 
výkazy: Rozvaha, Výsledovka, Příloha, Fin, Inventarizační zpráva, Přehled úvěrů a půjček, 
vyúčtování dotací. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání 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. 
 
Výsledek hlasování: pro   7 
                                 
Usnesení č. 22 /4/2022 bylo schváleno. 

 

 

5. Schválení závěrečného účtu obce Loučka za rok 2021 
Starostka obce předložila zastupitelstvu k projednání a ke schválení závěrečný účet obce 
Loučka za rok 2021. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schválilo: 
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 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Loučka za rok 
2021 s vyjádřením souladu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.  
 
Výsledek hlasování: pro   7 
   
 
Usnesení č. 22 /5/2022 bylo schváleno. 

 
6. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1006C22/21 
Starostka obce předložila zastupitelstvu k projednání a ke schválení Smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene č. 1006C022/21. Tato smlouva slouží jako podklad k řízení 
před stavebním úřadem pro účely sloučeného řízení pro stavbu „Odkanalizování obcí Bílsko a 
Loučka – společná ČOV“ – kanalizační stoka výtlak d 110 PE. Věcné břemeno na pozemek 
325/127 v k.ú. Loučka u Bílska, zapsán na LV 10002 – bude označen jako „budoucí služebný 
pozemek“ 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schválilo: 
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1006C22/21. 
Výsledek hlasování: pro   7 
   
 
Usnesení č. 22 /6/2022 bylo schváleno. 

 
7. Schválení počtu členů obecního zastupitelstva na volební období 2022-2026 
Starostka obce informovala členy zastupitelstva, že v měsíci září 2022 proběhnou volby do 
obecního zastupitelstva a je nutné schválit počet členů zastupitelstva na volební období 
2022-2026. 



Zasedání zastupitelstva obce Loučka 18. 5. 2022 
 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schválilo: 
pro volební období 2022 -2026 – 7 členů zastupitelstva, na základě ustanovení § 67 a § 68 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení) 
 
Výsledek hlasování: pro   7 
   
 
Usnesení č. 22 /8/2022 bylo schváleno. 

 
 
8. Různé 
- výsadba stromů na obecních pozemcích 
- hody mše 26. 6. 2022 
- letní kino 
- dřevo pro občany 
 
 
Zapsala:   Hrabalová  
 
Dne: 19. 5. 2022 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Pavel Hrabal                          …………………………. 
 
                                    Pavlína Horáková                    …………………………. 
                                                 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na kamenné i elektronické úřední desce:  19. 5. 2022 

Sejmuto z kamenné i elektronické úřední desky:      5. 6. 2022 


