
   
                  Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina 

 

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

 

USNESENÍ 
 

z 4. zasedání Zastupitelstva obce Loučka  

 konaného dne 

 29. 4.  2015 v 18.00 hod. v místnosti  

Obecního úřadu Loučka 

________________________________________________________________  
Částečný výpis :  

 

 

1. Zastupitelstvo obce  po řádném  projednání  schvaluje :     

 
1. Změnu programu 4. zasedání obce Loučka v tomto rozsahu:  

rozšíření programu jednání o :  

                   bod.č. 10 – Schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného   

       břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu číslo IP-12-8016885/ mezi  

       obcí Loučka a ČEZ Distribuce  a.s. 

                  bod.č. 11 – Schválení odborného dodavatele k zabezpečení výběrového řízení 

                  „Zateplení kulturního domu – obec Loučka“       

2. Ověřovatele zápisu Bc. Blanku Venusovou a Michala Marka, zapisovatele 

Hrabalovou. 

3. Závěrečný účet obce Loučka za rok 2014 v souladu 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, včetně zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce Loučka za rok 2014 s vyjádřením souhlasu celoročním 

hospodařením a to : nebyly zjištěny chyby a nedostatky – bez výhrad. 

4. Účetní závěrku obce Loučka sestavenou k 31. 12 . 2014 ( 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 zápis a Zprávu o přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2014. 

5. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování, komunálních  odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem na území obce Loučka. 

6. „Pověření k provádění rozpočtových opatření pro starostu obce Loučka s tím, že 

rozpočtová opatření budou následně projednána na příštím zasedání zastupitelstva 

obce“. Pověření k provádění rozpočtových opatření se schvaluje do konce 

volebního období 2018. 

7. Rozpočtové opatření č. 1/2015 k 29. 4 . 2015  dle zákona číslo 250/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle § 16. 
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8. Cenovou nabídku č. 2 na opravu hasičské zbrojnice – Josef Čech, Stavby – 

Litovel, provádění staveb, Luká 13, IČ: 75802571, celková cena stavebních prací 

216. 783,-- Kč. 

10. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy a zřízení věcného břemene služebnosti a 

       smlouvu o právu provést stavbu číslo IP-12-8016885/1 mezi obcí Loučka, Loučka  

       č. 76, zastoupena starostou Leo Kordasem a ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,  

       405 02 Děčín. 

 11. Firmu AXIOM Engineering s.r.o, kompletní a kvalitní dotační servis, Pernerova   

     168, 530 02 Pardubice, ISO : 9001: 2009, aby vypracovala výběrové řízení na    

     „Zateplení kulturního domu – obec Loučka“ včetně  vyhotovení kompletní  

       zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách a závazných pokynů pro  

       žadatele OPŽP v celkové částce 43.000,-- Kč bez DPH dle předložené nabídky. 

 

 

2. Zastupitelstvo obce  po řádném  projednání revokuje :     
 

 9.  Podání žádosti na významné projekty Olomouckého kraje – Rozhledna „Jantárka“  

      na  Dubovém vrchu. 

 

 

 

 

 
Ověřovatelé zápisu :   

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

 

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

 

 

  

 

 

 

starosta obce :           Leo Kordas                               -----------------------------  
 

 
místostarostka obce : Marcela Mereďová                  ------------------------------ 

 
 

 

 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce : 2.  5. 2015 

Sejmuto z elektronické úřední desky :    20. 5. 2015      

   


