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

e-mail: obec.loucka@volny.cz

USNESENÍ
z 20. zasedání Zastupitelstva obce Loučka
konaného dne
13. 9. 2017 v 18.00 hod.
________________________________________________________________

1. Zastupitelstvo obce po řádném projednání schvaluje :
1. Program 20. zasedání zastupitelstva obce Loučka rozšířené o body :
10. Schválení Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu Předcházení vzniku BRKO
v obci Příkazy a partnerských obcích mezi obcí Příkazy a obcí Loučka.
Schválení Smlouvy o výpůjčce mezi obcí Příkazy a obcí Loučka na zahradní
kompostéry o objemu 1100 l v počtu 100 ks.
11. Schválení návrhu Smlouvy o výpůjčce a darovací na výpůjčku kompostérů, která bude
uzavřena mezi obcí Loučka a občany obce Loučka.
2. Ověřovatele zápisu Martin Müller, Michal Marek a zapisovatelkou Hrabalovou.
4. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8018956/SoVB/1 mezi Obcí
Loučka, Loučka č. 76, IČ: 00576247, zastoupena starostou Leo Kordasem a ČEZ
Distribucí, a.s. , se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená na základě plné
moci EC služby, s.r.o, Havlíčkova 618/45, Zábřeh p. Irenou Štoplovou.
Obsahem věcného břemene je právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení
distribuční soustavy na Dotčené nemovitosti, provádět jeho obnovu, výměnu
a modernizaci, a povinnost Povinné výkon těchto práv strpět.Rozsah věcného břemene je
vymezen v geometrickém plánu č. 167-243/2016 potvrzený Katastrální úřadem Olomouc.
5. Schválení programu rozvoje obce Loučka na období 2017 -2023.
6. Darovací smlouvu v částce 2 000 Kč pro Charitu Šternberk, IČ: 4523864.
7. Těžbu v obecním lese parcela číslo 568/2 a 568/1, lesní porost 56Aa11 a 56Aa09a –

z důvodu napadení dřeva kůrovcem.
9. Obecně závaznou vyhlášku o regulaci hlučných činností .
10. Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu Předcházeni vzniku BRKO v obci Příkazy
a partnerských obcích mezi obcí Příkazy a obcí Loučka.
Smlouvu o výpůjčce mezi obcí Příkazy a obcí Loučka na zahradní kompostéry o objemu
1100 l v počtu 100 ks.
11. Návrh Smlouvy o výpůjčce a darovací na výpůjčku kompostérů, která bude uzavřena mezi
obcí Loučka a občany obce Loučka a pověřuje starostu obce uzavřít Smlouvy o výpůjčce
a darovací na výpůjčku kompostérů mezi obcí Loučka a občany obce Loučka.

2. Zastupitelstvo obce po řádném projednání bere na vědomí :
3. Plnění usnesení č. 19/2017 a to bez výhrad.
8. Rozpočtové opatření č. 7/2017 k 19. 7. 2017 a rozpočtové opatření č. 8/2017 k 22. 8. 2017
dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Ověřovatelé zápisu :

starosta obce :

Martin Müller

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

Pavel Hrabal

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

Leo Kordas

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

místostarostka : Marcela Mereďová

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

v Loučce dne 15. 9. 2017

Vyvěšeno na elektronické úřední desce :
Sejmuto z elektronické úřední desky :

15. 9. 2017
5. 10. 2017

