
   
                  Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina 

 

IČO: 00576247                                                e-mail: obec.loucka@volny.cz   

 

 

 

USNESENÍ 
 

z 1. zasedání Zastupitelstva obce Loučka v roce 2014 konaného dne 

  3. 12.  2014 v 18.00 hod. v místnosti  

Obecního úřadu Loučka 

________________________________________________________________  

 

 

1. Zastupitelstvo obce  po řádném  projednání  schvaluje :     

 
1. Změnu programu 1. zasedání obce Loučka v tomto rozsahu:  

rozšíření programu jednání o :  

       bod.č. 10 – zakoupení dvoukolového traktoru s kartáči na odstranění sněhu  

                  z chodníků 

                  bod.č. 11 – zakoupení nových led žárovek na vánoční strom (hasiči) 

                  bod.č. 12 – finanční příspěvek na Hospic na Svatém Kopečku 

                  bod č. 13 -  zařazení svého území do působnosti MAS Region Haná na období    

                  2014 – 2020. 

2. Ověřovatele zápisu Bc .Blanku Venusovou a Martina Müllera, zapisovatele  

P. Hrabala. 

3. Příkaz k provedení inventury a inventarizace majetku a závazků za rok 2014. 

4. Plán k provedení inventury a inventarizace za rok 2014. 

5. Jmenování a složení inventarizační komise pro inventarizaci majetku a závazků 

obce Loučka za rok 2014. 

6. Rozpočtové opatření č. 4/2014 k datu 30. 11. 2014.  

7. Rozpočet obce Loučka na rok 2015 v plném znění, tak jak byl navržen v částce 

2 656 100,-- Kč jako vyrovnaný. 

8. Plán činnosti na volební období  2014 – 2018.  

9. Prodej smrkové dříví 600,-- Kč/m3. 

10. Zakoupení dvoukolového traktoru s kartáči na odstranění sněhu v ceně cca 

28 000,-- Kč. 

11. Zakoupení nových led žárovek na vánoční strom.  

12. Finanční příspěvek ve výši 2 000,-- Kč na účet 43-3822890237/0100 Hospice na 

Svatém Kopečku. 

13. Zařazení svého území do působnosti MAS Region Haná na období 2014 – 2020. 
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starosta obce :           Leo Kordas                             -----------------------------  
 

 

 

 
Ověřovatelé zápisu :   

   Bc. Blanka Venusová   ------------------------------   

 

   Martin Müller                 ------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

v Loučce dne 5. 12. 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce :    5. 12. 2014  

Sejmuto z elektronické úřední desky :      28. 12. 2014  


