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USNESENÍ 
z 3. zasedání zastupitelstva obce Loučka, konaného dne 8. 3. 2023 

 

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Loučka byla schválena v následujícím znění: 
 
 
Usnesením č. 3 /1 /2023 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje  
Program 3. zasedání zastupitelstva obce Loučka, konaného dne 8. 3. 2023 
 
Usnesením č. 3 /2 /2023 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje  
Ověřovatelé zápisu: Věru Skládalovou a Jakuba Grézla 
Zapisovatel: Bc. Eva Hrabalová  
 
Usnesením č. 3 /3 /2023 – Zastupitelstvo obce Loučka bere na vědomí 
Kontrolu plnění usnesení č. 2/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Loučka. 
 
Usnesením č. 3 /4 /2023 – Zastupitelstvo obce Loučka bere na vědomí 
Rozpočtové opatření č. 1/2023  a č.2/2023 dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů § 16 
 
Usnesením č. 3 /5 /2023 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje  
Veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Litovel a Obcí Loučka, týkající se výkonu přenesené  

působnosti na úseku projednávání přestupků, odpovědnosti a řízení o nich ve správním 

obvodu obce Loučka.  

 

Usnesením č. 3 /6 /2022 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje  
Výsledky výběrového řízení na služby „ Vypracování projektové dokumentace pro provádění 
stavby (DPS) v obsahu podle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., kde součástí 
dokumentace bude soupis prací, dodávek a služeb na akci „ Odkanalizování obcí Bílsko a 
Loučka- společná ČOV“ dle Protokolu o hodnocení a posouzení nabídek včetně pořadí 
účastníků.  
 
Zastupitelstvo obce schválilo dodavatele předmětné veřejné zakázky a to firmu STAVING 
engineering s.r.o, Bylinková 365/14, 783 01 Olomouc – Nemilany, jehož nabídka je na základě 
hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek v zadávacím řízení ekonomicky 
nejvýhodnější a schvaluje uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. 
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Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce, aby uskutečnila potřebné kroky, směřující 
k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem. 
 
Usnesením č. 3 /7 /2023 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje  
Přijetí dotace a následné uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace v  rámci dotačního programu 
Obchůdek 2022 v Olomouckém kraji.  
 
Usnesením č. 3 /8 /2023 – Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje  
Cenovou přílohu pro rok 2023 firmy FCC Litovel s.r.o. 

 
Usnesením č. 3 /9 /2023 – Zastupitelstvo obce Loučka bere na vědomí 
Zprávu o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti za rok 2022 v obci Loučka.  
 
 
 
 
 
 
Usnesení bylo vyhotoveno dne:  10. 3. 2023 
 
 
 
 
 
 
 
starostka obce: Ing. Miroslava Novotná   ………………………………… 
 
  
místostarostka obce: Pavlína Horáková   ………………………………... 


