
   
                  Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina 

 

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

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka 

č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 
 

 

 
Přítomni :     Leo Kordas,  Martin Müller, Zdeněk Soukup, Václav Grézl, 

   ing. Miroslava Novotná    

Omluveni  :   Pavel Hrabal, Ing. František Skládal 

:   

Hosté : presenční listina 

 

 

Program :  

1. Zahájení schůze a schválení programu 

2. Jmenování ověřovatele zápisu a zapisovatele 

3. Schválení rozpočtu obce na rok 2014 

4. Schválení plánu inventarizace za rok 2013 

5. Vystoupení z vodovodu Pomoraví  

6. Schválení dodatku č. 6 smlouvy o závazku veřejné smlouvy ARRIVA Morava a.s. na 

rok 2014 

7. Schválení záměru obce Loučka pronajmout  zemědělské pozemky dle vyhlášky 

č.340/2010 

8. Rozpočtové opatření číslo 4/2013 k 30. 11. 2013 

9. Podání žádosti o dotaci na POV – oprava chodníků 

10. Schválení dvou zaměstnanců na VPP na rok 2014 

11. Různé - starosta 

12. Diskuse 

13. 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, 2 

členové jsou omluveni, 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  

o body č. 9 – podání žádosti o dotaci POV – oprava chodníků a bod. č. 10 – schválení dvou 

zaměstnanců na VPP pro rok 2014. 
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Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání:  

- schvaluje změnu programu  17. zasedání obce Loučka  v tomto rozsahu  

bod č. 9 – podání žádosti o dotaci POV 

bod č.10- schválení dvou zaměstnanců na VPP pro rok 2014 

 

Výsledek hlasování : pro: 5 ( Kordas, Soukup, Grézl, Muller, ing.Novotná),  

                                  proti : 0, zdržel : 0 

           omluveni : 2 ( Hrabal, ing. Skládal) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

2. Schválení ověřovatele zápisu a zapisovatele   

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu : Ing. M. Novotnou a M. Mullera. Dále dal návrh 

na zapisovatele p. Z. Soukupa.  

 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka pro projednání schvaluje: 

- ověřovatele zápisu: M. Novotnou a M. Mullera 

- zapisovatelem: E. Hrabalová 

 

Výsledek hlasování : pro : 5 ( Kordas, Soukup, Grézl, Muller, ing. Novotná) 

                                  proti : 0, zdržel : 0 

                                  Omluveni : 2  ( Hrabal, ing. Skládal) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

3. Schválení rozpočtu obce na rok 2014    

Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s návrhem rozpočtu na rok 2014, 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 2 575 000,-- Kč a výdajová část rozpočtu v částce 

2 575 000,-- Kč. Rozpočet na rok 2014 je sestaven jako vyrovnaný.  

Návrh rozpočtu pro rok 2014 byl vyvěšen na elektronické  i kamenné desce od 22. 11. 2013 

do 9. 12. 2013.  

 

Návrh usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka pro projednání schvaluje :  

- rozpočet obce Loučka na rok 2014 v plném znění, tak jak byl navržen.  

 

Výsledek hlasování : pro 5 ( Koradas, Soukup, Grézl, Muller, ing. Novotná) 

                                  proti : 0, zdržel : 0 

            omluveni : 2  (Hrabal, ing. Skládal) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

4. Schválení plánu inventarizace za rok 2013   

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s Plánem k provedení inventury na rok 2013. Tento plán 

obsahuje jmenování inventarizační komise, termíny k provedení fyzické i dokladové 



inventury, seznam inventarizovaných účtů, způsob  provádění inventarizace u jednotlivých 

inventarizačních položek majetku. 

 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje : 

- Plán k provedení inventur za rok 2013 

 

Výsledek hlasování : pro 5 ( Kordas, Soukup, Grézl, Muller, ing. Novotná) 

                                  proti : 0, zdržel : 0 

            omluveni : 2 ( Hrabal, ing. Skládal) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5. Vystoupení z Vodovodu Pomoraví 

Starosta obce informoval zastupitelstvo o možnosti vystoupení z Vodovodu Pomoraví a přejít 

pod Čerlinku Litovel. Dle zjištění je toto vystoupení z Vodovodu Pomoraví, podmíněno 

úhradou dotace , která byla poskytnuta na hlavní řád obce.  

 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání neschvaluje : 

- vystoupení z Vodovodu Pomoraví  

 

Výsledek hlasování : proti : 5 ( Kordas, Soukup, Grézl, Muller, ing. Novotná) 

                                  pro: 0, zdržel : 0 

                                  omluveni : 2 ( Hrabal, ing. Skládal) 

Usnesení nebylo schváleno. 

 

 

 

6. Schválení  dodatku č. 6 smlouvy o závazku veřejné služby ARRIVA Morava, a.s. na 

rok 2014 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s dodatkem č.6 ke smlouvě o závazku veřejné služby  

č. 1012031-09 uzavřené dne 8. 1. 2009 včetně dodatku č. 1 mezi ARRIVA a.s. ( dále jen 

dopravce) a obcí Loučka ( dále jen objednatel). 

Jedná se o úhradu prokazatelné ztráty vzniklé dopravně plněním přepravních závazků 

v rozsahu dohodnutém v čl. II . za období ode dne 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 v částce 

38 000,-- Kč, a to v dohodnutých splátkách do 15.3. 2014 – 19 000,-- Kč do to 17. 7. 2013 – 

19 000,--Kč.  

 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje :  

- Dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby č. 1012035-09 uzavřené dne 8. 1. 2009         

včetně dodatku č. 1 mezi ARRIVA a.s. a obcí Loučka.  

- pověřuje starostu obce, aby výše uvedenou smlouvu podepsal 

 

Výsledek hlasování : pro : 5 ( Kordas, Soukup, Grézl, Muller, ing. Novotná 

                                  proti : 0, zdržel : 0 

                                 omluveni : 2 ( Hrabal, ing. Skládal) 

Usnesení bylo schváleno. 

 



 

 

7. Schválení záměru Obce Loučka  pronajmout zemědělské pozemky dle vyhlášky 

č.340/2010  

Starosta obce předložil zastupitelstvu obce jednu nabídku na pronájem zemědělských 

pozemků , dle vyvěšeného záměru a to od :  

Zemědělského družstva Senice na Hané, Vodní 214, 783 45 , zastoupenou předsedou ing. 

Jaroslavem Navrátilem.  

Jedná se o pronájem pozemku v katastrální území Loučka u Bílska, kde průměrná cena 

zemědělských pozemků dle vyhlášky č. 340/2010 Sb. činí 8,64 Kč/m2. Jedná se o tyto 

parcely: 2-499/96 –   orná půda –            Mezilesí  -        446 m2 

              2-578/1   -  trv.trav.porost-         Mezilesí –     4 058 m2 

              2-605/1   -  trv.trav.porost –       Kamenice –   3 723 m2 

Záměr obce o pronájmu výše uvedených pozemků byl vyvěšen dne 18. 11 .2013 a sejmut  

3. 12.2013. 

 

Obecní zastupitelstvo projednalo Nájemní smlouvu č. 73/2001-3 mezi nájemcem ZD Senice 

na Hané, Vodní 214, 783 45, zastoupenou předsedou ing. Jaroslavem Navrátilem  

a pronajímatelem Obcí Loučka, Loučka č. 76, 783 22, zastoupenou Leo Kordasem. 

Zastupitelstvo projednalo výše uvedenou Nájemní smlouvu a schválilo výši nájemného při 

pětileté výpovědní lhůtě a to 1,2 % z průměrné ceny pozemků.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání  schválilo: 

-Nájemní smlouvu č. 73/2001-3 mezi pronajimatelem Obcí Loučka, Loučka č. 76 a nájemcem 

ZD Senice na Hané, Vodní 214. Předmětem nájmu parcely dle čl. I.. Výše nájemného při 

pětileté výpovědní lhůtě – 1,2 % z průměrné ceny pozemků viz. výše uvedená smlouva.  

Pověřuje starostu obce, aby výše uvedenou smlouvu podepsal. 

 

Výsledek hlasování : pro 5 ( Kordas, Soukup, Muller, Grézl, ing. Novotná) 

                                  proti : 0, zdržel : 0 

                                 omluveni : 2 ( Hrabal, ing. Skládal) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

8. Rozpočtové opatření číslo 4/2013 ke dni 30.11.2013 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s Rozpočtovým opatření č.4/2013 k 30.11.2013, 

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

starosta schválil. Toto rozpočtové opatření je vypracováno dle skutečných příjmů a výdajů a 

bylo proúčtování ve výkaze Fin-2-12M k 30. 11. 2013. 

 

Návrh usnesení :  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

- Rozpočtové opatření č. 4/2013 k 30.11.2013 dle skutečných příjmů a výdajů v částce      

146 170,-- Kč. 

 

Výsledek hlasování : pro 5 ( Kordas, Soukup, Muller, Grézl, ing. Novotná) 

                                  proti : 0, zdržel : 0 

                                 omluveni : 2 ( Hrabal, ing. Skládal) 

Usnesení bylo vzato na vědomí. 



 

 

9. Podání žádosti o dotaci POV – oprava chodníků    

Starosta obce seznámil zastupitelstvo, že je nutno podat žádost  na rok 2014 z Programu 

obnovy venkova Olomouckého kraje a to na akci : II. etapa opravy chodníků v obci Loučka.  

Obecní zastupitelstvo pověřilo starostu, aby v ihned po vyhlášení dotace z POV v roce 2014 

podal žádost na výše uvedenou akci. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje :  

- podání žádosti na dotaci z POV Olomouckého kraje na rok 2014 a to na akci : II. etapa 

opravy chodníků v obci Loučka. 

 

Výsledek hlasování : pro 5 ( Kordas, Soukup, Muller, Grézl, ing. Novotná) 

                                  proti : 0, zdržel : 0 

                                 omluveni : 2 ( Hrabal, ing. Skládal) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

10. Schválení zaměstnanců na VPP na rok 2014   

Starosta obce seznámil zastupitelstvo, že je třeba odsouhlasit zaměstnance na VPP pro rok 

2014. Zastupitelstvo projednalo a schválilo dva zaměstnance na VPP.  

 

Návrh usnesení :  

Zastupitelstvo obce schvaluje :  

- podání žádosti na Úřad práce v Olomouci, ohledně dvou pracovních míst. 

 

Výsledek hlasování : pro 5 ( Kordas, Soukup, Muller, Grézl, ing. Novotná) 

                                  proti : 0, zdržel : 0 

                                 omluveni : 2 ( Hrabal, ing. Skládal) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

11. Různé – starosta 

- informace ohledně kontroly z Ministerstva vnitra Praha 

- informace o přezkoumání hospodaření obce Loučka  od 1. 1. 2013 – 30.10. 2013 

- oprava veřejného osvětlení 

- konání vánočního posezení 29. 12. 2013 

- plán práce obce Loučka se bude projednávat v únoru 2014 

 

 

12. Diskuse  

- v zimním období nenahrnovat sníh na zídku u točny 

- výměna kartáčů na sklenice – hospoda 

 

 

 

 

 

 



 

 

13. Závěr  

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil v 19.30 hod.  

 

Zapsala : Hrabalová 

 

Ověřovatelé zápisu :   Ing. Miroslava Novotná     …………………………. 

 

           Martin Muller             …………………………. 

 

 

 

 

 

       ………………………………. 

       Leo Kordas – starosta obce 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne : 12. 12 .2013 

 

Sejmuto dne   : 30. 12. 2013 


