
   
                  Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina 

 

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

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka 

č. 16 / 2016, které se konalo dne  19. 12. 2016 
 

 

 
Přítomni :     Leo Kordas, Marcela Mereďová,  Pavla Pevná, Martin Müller, 

           Pavel Hrabal, 

Omluveni :    Bc. Blanka Venusová, Michal Marek   

  

Hosté :  presenční listina 

 

 

Program :  

1. Zahájení schůze a schválení programu 

2. Jmenování ověřovatele zápisu a zapisovatele  

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

      4. Schválení návrhu  rozpočtu na rok 2017 

      5.   Rozpočtové opatření č.10/2016 

      6.   Schválení dvou pracovních míst na veřejně prospěšné práce na rok 2017 

      7.   Revokace usnesení č.9/12/2015 

      8.   Obecní zabijačkové hody  

      9.   Různé 

    10.   Diskuze 

    11.   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 5 členů zastupitelstva. 

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 obce podal návrh na rozšíření programu 

jednání o bod č.7 – revokace usnesení č. 9/12/2015 a bod č. 8 – Obecní zabijačkové hody  

 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje: 

program 16. zasedání zastupitelstva obce Loučka rozšířený o body :  

č.7 – revokace usnesení č. 9/12/2015 a bod č. 8 – Obecní zabijačkové hody.  
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Výsledek hlasování :    pro:             5                              

               omluveni     2 

Usnesení č.16/1/2016 bylo schváleno. 

 

 

2. Schválení ověřovatele zápisu a zapisovatele   

Starosta obce navrhl na ověřovatele zápisu Pavlu Pevnou a Pavla Hrabala a zapisovatelkou : 

Hrabalovou. 

 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje: 

- ověřovatele zápisu: Pavlu Pevnou a Pavla Hrabala     

- zapisovatelkou:  Hrabalovou  

 

Výsledek hlasování : pro :             5  

                       omluveni :    2 

Usnesení č. 16/2/2016 bylo schváleno. 

 

 

3. Kontrola usnesení č.15/2016  

Starosta obce informoval zastupitelstvo, že úkoly z  usnesení č. 15/2016 byly splněny.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání bere na vědomí  :  

- usnesení č. 15/2016 a to bez výhrad. 

 

Výsledek hlasování : pro:              5 

                                  omluveni :    2  

 

Usnesení č.16/3/2016 bere na vědomí. 

 

 

4. Schválení návrhu rozpočtu obce Loučka na rok 2017 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s návrhem rozpočtu na rok 2017, 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 2 500 000 Kč a výdajová část rozpočtu v částce 

2 500 000 Kč. Rozpočet na rok 2017 je sestaven jako vyrovnaný.  

Návrh rozpočtu pro rok 2017 byl vyvěšen na elektronické  i kamenné desce od 24. 11. 2016 

do 12. 12. 2016.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje:  

- Rozpočet obce Loučka na rok 2017 v částce 2 500 000 Kč jako vyrovnaný. 

 

Výsledek hlasování : pro            5 

                                  omluveni   2 

             

Usnesení č.16/ 4/2016 bylo schváleno. 

 



 

5. Rozpočtové opatření 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s Rozpočtovým opatřením č. 10/2016 k 28. 11. 2016 dle 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle § 16. Toto 

rozpočtové opatření je vypracováno dle skutečných příjmů a výdajů a bylo zapracováno ve 

výkaze Fin-2-12M.   

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání bere na vědomí  

Rozpočtové opatření č. 10/2016 k 28. 11. 2016 . 

Tyto rozpočtová opatření je vypracováno dle skutečných příjmů a výdajů a bylo zapracováno 

ve výkaze Fin-2-12M. 

 

Výsledek hlasování : pro:              5  

                                  omluveni      2 

   

Usnesení č. 16/ 5 /2016 bere na vědomí.  

 

 

6. Schválení zaměstnanců na veřejně prospěšné práce v obci na rok 2017  

Starosta obce seznámil zastupitelstvo, že je nutno schválit dva zaměstnance na veřejně 

prospěšné práce na rok 2017. Obecní zastupitelstvo projednalo návrh a schválilo dva 

zaměstnance na veřejně prospěšné práce na rok 2017 a pověřilo starostu obce , aby nahlásil 

dvě pracovní místa na Úřad práce v Olomouci.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje :  

- dva zaměstnance na veřejně prospěšné práce v obci Loučka na rok 2017  

 

Výsledek hlasování : pro            5  

            omluveni:  2 

 

Usnesení č.16/ 6/2016 bylo schváleno. 

 

 

7. Revokace usnesení č.9/12/2015 – vystoupení obce Loučka z občanského sdružení 

Regionu Haná Těšetice 

Starosta obce dal návrh na revokaci usnesení č. 9/12/2015 – vystoupení obce Loučka 

z občanského sdružení Regionu Haná Těšetice.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání revokuje usnesení č.9/12/2015 :  

vystoupení obce Loučka z občanského sdružení Regionu Haná Těšetice 

 

Výsledek hlasování : pro:               5 

                                  omluveni       2 

  

Usnesení č. 16/ 7 /2016 bylo revokováno. 

 

 



8. Obecní zabijačkové hody  

Starosta obce dál návrh zastupitelstvu ohledně konání obecních zabijačkových hodů pro 

občany obce Loučka. Zabijačkové hody by se měly konat v měsíci únoru 2017. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje  :  

Obecní zabijačkové hody pro občany obce Loučka v průběhu měsíce února 2017. 

Výsledek hlasování : pro:               5 

                                  omluveni       2 

  

Usnesení č. 16/ 8 /2016 bylo schváleno. 

 

 

9. Různé  

- nákup dřeva do hospody 

- ukončení rekonstrukce obecního úřadu - kolaudace 

 

Starosta poděkoval  za účast  a popřál všem přítomným krásné a spokojené vánoce,  hodně 

zdraví do nového roku 2017 a  zasedání ukončil v 19.00 hod.  

 

 

Zapsala: Hrabalová 

 

Ověřovatelé zápisu :    Pavla Pevná                        …………………………. 

 

    Pavel Hrabal                     …………………………. 

 

 

 

       ………………………………. 

       Leo Kordas – starosta obce  

     

 

V Loučce dne  22. 12.  2016 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce :    22. 12. 2016 

Sejmuto z elektronické úřední desky :         10. 1.  2017  


