Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina
IČO: 00576247

e-mail: obec.loucka@volny.cz

USNESENÍ
z 12. zasedání Zastupitelstva obce Loučka
konaného dne
20. 6. 2016 v 18.00 hod. v místnosti
Obecního úřadu Loučka
________________________________________________________________
1.

1. Zastupitelstvo obce po řádném projednání schvaluje :
1. Změnu programu 12. zasedání obce Loučka v tomto rozsahu:
rozšíření programu jednání o :
bod č.12 – Jmenování členů výběrové komise na akci „Rekonstrukce obecního úřadu Loučka“
2. Ověřovatele zápisu : Pavlu Pevnou , Bc. Blanku Venusovou a zapisovatel Hrabal
4. Závěrečný účet obce Loučka za rok 2015 v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm. b)
v zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením
§ 17 odst. 7 zákona č. 128/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Loučka za rok 2015 s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením – byly zjištěny chyby a nedostatky , které nemají závažnost
nedostatků uvedených pod písmenem c.) (§10odst.3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., jednalo
se o jednu položku , která nebyla kryta rozpočtem. Dále přijaté opatření, že bude zajištěna
předběžná kontrola plánovaných a připravovaných opatření.
5. Účetní závěrku obce Loučka sestavenou k 31. 12. 2015 (rozvahový den) v souladu
s ustanovením § 84 odst. 2 písm.b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , která obsahuje výkazy :
Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Výkaz o plnění rozpočtu Fin, Příloha k účetní závěrce,
Inventarizační zpráva a Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015.
6. Zpracovatele „Územního plánu obce Loučka“ Ing. Arch. Tomáše Slavíka, Komenského
nám. 17, Brandýs nad Orlicí, IČO 737 730 85, který podal ekonomicky nejvýhodnější
nabídku v částce 135 000 Kč.
7. Určeného zastupitele pro pořizování územního plánu obce Loučka – starostu
p. Leo Kordase.
8. Rozpočtová opatření dle § 120 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění prováděl
v příjmech a výdajích aniž by se změnil celkový objem rozpočtu to je přesuny z položky na
položku v rozsahu 300 000 Kč. Při zařazení nových příjmů k úhradě nových rozpočtových

výdajů do rozpočtu obce (dotace, půjčky) a zvětšuje se objem příjmů i výdajů, provádí
rozpočtové patření dle aktuální dotace nebo půjčky.
Které následně bude projednáno na nejbližším zastupitelstvu obce .
9. Rozpočtové opatření č. 4/2016 k 31. 5. 20116 dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů dle §16.
11. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu obnovy venkova
mezi Olomouckém krajem, Jeremenkova 40 a, Olomouc, IČ: 60609461 zastoupený Bc.
Pavlem Šoltysem, Dis., náměstkem hejtmana Olomouckého kraje a mezi Obcí Loučka,
Loučka č. 76, zastoupena starostou Leo Kordasem na akci „Rekonstrukce obecního úřadu
Loučka“
12. Výběrovou komise na akci : „Rekonstrukce obecního úřadu Loučka“ ve složení :
Michal Marek, Pavel Hrabal, Martin Müller a Pavla Pevná.

2. Zastupitelstvo obce po řádném projednání neschvaluje :
10. Projektovou dokumentaci stavby pod názvem „Loučka, obec – stavební úprava vNN,
kNN, DTS“. Jedná se o kompletní rekonstrukci sítě NN v celé obci, která by byla vedena přes
nově vybudované chodníky v obci.

3. Zastupitelstvo obce po řádném projednání bere na vědomí :
3. Plnění usnesení č. 11/2016 a to bez výhrad.

Ověřovatelé zápisu :

starosta obce :

Pavla Pevná

------------------------------

Bc. Blanka Venusová

------------------------------

Leo Kordas

místostarostka obce : Marcela Mereďová

v Loučce dne 23. 6. 2016

Vyvěšeno na elektronické úřední desce : 23. 6. 2016
Sejmuto z elektronické úřední desky :
10. 7. 2016

-----------------------------------------------------------

