
   
                  Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina 

 

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

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka 

č.1 / 2014, které se konalo dne  3. 12. 2014 
 

 

 
Přítomni :     Leo Kordas,  Marcela Mereďová, Bc. Blanka  Venusová, Pavla Pevná   

           Pavel Hrabal , Müller Martin, Michal Marek   

 

 

Hosté :  presenční listina 

 

 

Program :  

1. Zahájení schůze a schválení programu 

2. Jmenování ověřovatele zápisu a zapisovatele  

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 inventarizační komise  

6. Rozpočtové opatření č. 4/2014  

7. Rozpočet na rok 2015 

8. Plán činnosti na volební období 2014 -2018 

9. Schválení ceny za palivové dřevo – prodej 600,--Kč/1m3 

10. Zakoupení dvoukolového traktoru s kartáči na odstranění sněhu z chodníků 

11. Zakoupení nových led žárovek na vánoční strom (hasiči) 

12. Finanční příspěvek na Hospic na Svatém Kopečku 

13. Zařazení svého území do působnosti MAS Region Haná na období 2014 -2020 

14. Různé  

15. Diskuse 

16. Závěr  

 

 

1.Zahájení schůze a schválení programu 

 Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18.00 hod. starostou obce p. Leo Kordasem, který 

přivítal všechny přítomné. Starosta konstatoval, že je přítomno všech 7členů zastupitelstva a 

zasedání je tedy usnášení schopné ( prezenční listina – příloha č.1). 

Starosta informoval, že pozvánka na toto zasedání byla zveřejněna v zákonné lhůtě 7 dnů na 

úřední desce kamenné i elektronické. Dále starosta podal návrh na rozšíření programu o body 

č.10 – zakoupení dvoukolového traktoru s kartáči na odstranění sněhu z chodníků, bod č. 11 – 

zakoupení nových led žárovek na vánoční strom (hasiči) a bod č. 12 – finanční příspěvek na 
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Hospic na Svatém Kopečku, bod č. 13 – zařazení svého území do působnosti MAS Region 

Haná na období 2014 – 2020  

 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání:  

- schvaluje  změnu programu  1. zasedání zastupitelstva obce Loučka o tyto body:  

č. 10 -  zakoupení dvoukolového traktoru s kartáči na odstranění sněhu z chodníků 

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

č. 12 – finanční příspěvek na Hospic na Svatém Kopečku  

č. 13 -  zařazení svého území do působnosti MAS Region Haná na období 2014 – 2020 

 

Výsledek hlasování : pro:    7   

                                  proti : 0 

             

Usnesení č.1/12/2014 bylo schváleno. 

 

 

2. Schválení ověřovatele zápisu a zapisovatele   

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu : Bc. Blanka Venusová  a Martina Müllera. Dále 

dal návrh na zapisovatele p. P. Hrabala. 

 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka pro projednání schvaluje: 

- ověřovatele zápisu: Bc. Blanka Venusova a  Martina Millera  

- zapisovatelem: P. Hrabala 

 

Výsledek hlasování : pro : 7  

                                  proti : 0 

                                    

Usnesení č. 2/12/2014 bylo schváleno. 

 

 

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

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s Příkazem k provedení inventury a inventarizace 

majetku a závazků za rok 2014. Inventarizace majetku a závazků, bude provedena v souladu 

s ustanovením vyhlášky číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

 a v souladu s vyhláškou číslo 410/2009 Sb., vyhláškou číslo 270/2010 Sb., o inventarizaci 

majetku a závazků  Českými účetními standardy č. 701 až č. 708. Inventarizace veškerého 

majetku a závazků bude provedena v souvislosti s řádnou účetní závěrkou.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka pro projednání schvaluje :  

- Příkaz k provedení inventury a inventarizace majetku a závazků za rok 2014 

 

Výsledek hlasování : pro 7  

                                  proti : 0 

                                           

Usnesení  č. 3/12/2014 bylo schváleno. 

 

 



 

 

 

 

4. Plán k provedení inventury a inventarizace za rok 2014  
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s Plánem k provedení inventury a inventarizace za rok 

2014. Tento plán obsahuje termíny provedení fyzické i dokladové inventury, seznamy 

inventarizovaných účtů, způsob provádění inventarizace u jednotlivých inventarizačních  

položek majetku.  

 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání  schválilo: 

- Plán k provedení inventury a inventarizace za rok 2014 

 

Výsledek hlasování : pro 7 

                                  proti : 0 

                                                                 

Usnesení č. 4/12/2014 bylo schváleno. 

 

 

5. Jmenování inventarizační komise  

Starosta obce jmenoval pro inventarizaci majetku a závazků obce Loučka za rok 2014 

inventarizační komisi v tomto složení :  

předsedkyně komise  : Marcela Mereďová,  

členové komise : Pavla Pevná, Bc. Blanka Venusová, Pavlína Horáková a Michal Marek.  

 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání  schválilo: 

- Jmenování a složení inventarizační komise pro inventarizaci majetků a závazků obce 

Loučka za rok 2014 

 

Výsledek hlasování : pro 7  

                                  proti : 0 

                                   

 

Usnesení č. 5/12/2014 bylo schváleno. 

 

 

6. Rozpočtové opatření č. 4/2014 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s Rozpočtovým opatřením č. 4 /2014 k datu 30. 11. 

2014 dle zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle § 16. 

Toto rozpočtové opatření je vypracováno dle skutečných příjmů a výdajů a bude zpracováno 

ve výkaze Fin-2-12M k  30. 11. 2014.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání  schválilo: 

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

 

Výsledek hlasování : pro 7 

                                  proti : 0 



             

                                  

Usnesení č. 6/12/2014 bylo schváleno. 

 

 

7.  Rozpočet na rok 2015 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s návrhem rozpočtu na rok 2015, dle zákona číslo 

128/2000 Sb., o obcích a obecních zřízeních § 84 odst. 2 písm. c.) dle jednotlivých kapitol a 

paragrafů. Příjmová část rozpočtu v částce 2 656 100,-- Kč a výdajová část rozpočtu v částce 

2 656 100,-- Kč. Rozpočet na rok 2015 je sestaven vyrovnaný. 

Návrh rozpočtu pro rok 2015 byl vyvěšen na elektronické i kamenné desce od 17. 11. 2014 do 

3. 12. 2014. Nebyl podán žádný návrh na doplnění nebo úpravu rozpočtu na rok 2015.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání  schválilo: 

- Rozpočet obce Loučka na rok 2015 v plném znění, tak jak byl navržen v částce 2 656 100,--  

  Kč jako vyrovnaný.  

 

Výsledek hlasování : pro 7 

                                  proti : 0 

             

                                  

Usnesení č. 7/12/2014 bylo schváleno. 

 

 

8. Plán činnosti na volební období  2014 -2018 

Starosta obce seznámil zastupitele s plánem činnosti na volební období 2014 – 2018 a to :  

- oprava fasády Loučka č. 21 

- odstranění budovy Loučka č. 58 

- oprava hasičské zbrojnice 

- výstavba nových záchodů na hřišti Osouch 

- další drobné opravy v obci  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání  schválilo: 

- Plán činnosti na volební období 2014 - 2018 

 

Výsledek hlasování : pro 7 

                                  proti : 0 

                                              

Usnesení  č. 8/12/2014 bylo schváleno. 

 

 

9. Schválení ceny za palivové dřevo – prodej 600,-- Kč /1m3 

Starosta obce informoval zastupitelstvo, že v obecním lese jsou napadeny stromy kůrovcem 

 a je nutné tyto stromy vykácet. Jedná se o smrkové dříví, které bude pokáceno a nařezáno na 

1m3. Prodejní cena za 1m3 je 600,-- Kč.  

 

Návrh usnesení: 



Zastupitelstvo obce Loučka po projednání  schválilo: 

-Prodej smrkové dříví 600,--Kč / 1m3  

 

Výsledek hlasování : pro     7 

                                  proti : 0 

             

                                  

Usnesení č. 9/12/2014  bylo schváleno. 

 

 

10. Zakoupení  dvoukolového traktoru s kartáči na odstranění sněhu z chodníků   

Starosta obce informoval zastupitele, že dle zákona o obcích je povinnost obce udržovat 

obecní chodníky v zimě od sněhu. Proto je nutné zakoupit dvoukolový traktor s kartáči na 

odstranění sněhu v ceně cca 28 000,-- Kč.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání  schválilo: 

- zakoupení dvoukolového traktoru s kartáči na odstranění sněhu v ceně cca 28 000,-- Kč  

 

Výsledek hlasování : pro 7 

                                  proti : 0 

             

                                  

Usnesení č. 10/12/2014  bylo schváleno. 

 

 

11. Zakoupení  nových led žárovek na vánoční strom (hasiši)  

Starosta obce dál návrh, aby se po vánocích zakoupily nové  led žárovky na vánoční strom 

(hasiči). Tyto led žárovky budou v majetku obce a obec je bude půjčovat SDH Loučka.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání  schválilo: 

- zakoupení nových led žárovek na vánoční strom   

 

Výsledek hlasování : pro 7 

                                  proti : 0 

             

                                  

Usnesení č. 11/12/2014  bylo schváleno. 

 

 

12. Finanční přípěvek na Hospic na Svatém Kopečku   

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s dopisem, který zaslal ředitel Hospice na Svatém 

Kopečku ohledně poděkování za zaslány finanční dar a žádost o zaslání finančního daru.  

Zastupitelstvo projednalo a schválilo finanční příspěvek, který bude zaslán na účet  

43-3822890237/0100 v částce 2 000,-- Kč.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání  schválilo: 

- finanční příspěvek ve výši 2 000,--Kč na účet 43-3822890237/0100  Hospice na Svatém 



  Kopečku  

 

Výsledek hlasování : pro 7 

                                  proti : 0 

             

                                  

Usnesení  č. 12/12/2014 bylo schváleno. 

 

 

13. Zařazení svého území do působnosti MAS Region Haná na období 2014-2020 

Starosta obce  informoval zastupitele o zařazené území obce Loučka do působnosti MAS 

Regionu Haná na období 2014 – 2020.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání  schválilo: 

- zařazení svého území do působnosti MAS Region Haná na období 2014 -2020  

 

Výsledek hlasování : pro 7 

                                  proti : 0 

             

                                  

Usnesení  č. 13/12/2014 bylo schváleno. 

 

 

14. Různé   

- účast  starostu a místostarostky na konferenci Den malých obcí – Prostějov 

- prořezání stromu –park 

- vánoční výzdoba 

- výměna žárovek – veřejné osvětlení 

- příprava obecních vyhlášek : - zákaz domovního prodej 

  - zákaz používat v neděli ( křovinořez, cirkulárku,sekačku a   

     jiné) 

- informace ohledně podání žádosti na Státní fond životního prostředí – fasáda Loučka 21 

- oprava skla čekárna 

- zákaz vstupu do lesa  

 

 

15. Diskuze  

V diskusi nebyly podány ani vzneseny žádné požadavky ani připomínky.  

 

 

16. Závěr  

Starosta poděkoval za účast a zasedáni ukončil v 19.15 hod.  

 

 

 

Zapsala : P. Hrabal 

 

 

 



 

 

Ověřovatelé zápisu :   Bc. Blanka Venusová      …………………………. 

 

   Martin Müller                  …………………………. 

 

 

 

V Loučce dne  5. 12. 2014 

 

       ………………………………. 

       Leo Kordas – starosta obce 

 

 

 

 

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

       Marcela Mereďová –místostarostka obce 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce : 5. 12.  2014  

 

Sejmuto z elektronické úřední desky :     28. 12. 2014 

 


