
   
                  Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina 

 

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

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka 

č.18 / 2014, které se konalo dne  12. 2. 2014 
 

 

 
Přítomni :     Leo Kordas,  Zdeněk Soukup, Václav Grézl, Pavel Hrabal,  

   Ing. Miroslava Novotná    

Omluveni  :    Ing. František Skládal, Martin Müller 

:   

Hosté : presenční listina 

 

 

Program :  

1. Zahájení schůze a schválení programu 

2. Jmenování ověřovatele zápisu a zapisovatele 

3. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce Loučka 

4. Schválení směrnice cestovné 2014 

5. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2013 

6. Projednání kontroly k výkonu samostatné působnosti svěřené orgánu obce Loučka – 

přijatá opatření.- důvodová zpráva.  

7. Schválení výpočtu na stanovení poplatku za odpad na rok 2014 

8. Schválení prodloužení smlouvy Lenka Holčiková do 31. 10. 2014 

9. Rozpočtové opatření č. 5/2013 k 31. 12. 2013  

10. Projednání rozpočtových opatření za rok 2013 a to č.1 až  č.5 

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 bod č. 7 – schválení prodloužení smlouvy Lenka Holčíková do 31. 10.2014 

o bod č.8 –  rozpočtové opatření č. 5/2013 k 31. 12. 2013 

o bod č. 9 – rozpočtová opatření za rok 2013 č. 1 – 5  . 
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Dále starosta obce dal návrh na stažení bodu č. 5 – Schválení závěrečného účtu a účetní 

závěrky  za rok 2013 z programu jednáni.  

 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání:  

- schvaluje změnu programu  18. zasedání obce Loučka  v tomto rozsahu : 

Rozšíření programu:  

bod č. 7 – schválení prodloužení smlouvy Lenka Holčíková do 31. 10.2014 

bod č .8 – rozpočtové opatření č. 5/2013 k 31. 12. 2013 

bod č. 9 – rozpočtová opatření za rok 2013 č. 1 – 5   

Stažení bodu programu jednání :  

bod. č. 5 – Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2013 

Výsledek hlasování : pro: 5  

                                  proti : 0, zdržel : 0 

           omluveni : 2 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

2. Schválení ověřovatele zápisu a zapisovatele   

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu : Zdeněk Soukup a Václav Grézl. Dále dal návrh 

na zapisovatele p. E. Hrabalová.  

 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka pro projednání schvaluje: 

- ověřovatele zápisu: Zdeňka Soukupa a Václava Grézla 

- zapisovatelem: E. Hrabalová 

 

Výsledek hlasování : pro : 5  

                                  proti : 0, zdržel : 0 

                                  Omluveni : 2   

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

3. Kontrola plnění usnesení č.17/2013 zastupitelstva obce Loučka 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s kontrolou plnění usnesení č.17/2013. Všechny body 

usnesení byly splněny. 

 

Návrh usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka bere na vědomí :  

-kontrolu plnění usnesení č. 17/2013 zastupitelstva obce Loučka.  

 

Výsledek hlasování : pro 5  

                                  proti : 0, zdržel : 0 

            omluveni : 2   

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

 

 



4. Schválení směrnice cestovné na rok 2014   

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s novou Směrnicí pro poskytování a účtování cestovních 

náhrad pro rok 2014 a to dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění vyhlášky  

č. 435/2013 Sb.pro účely poskytování cestovních náhrad.  

 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje : 

- Směrnici pro poskytování a účtování cestovních náhrad pro rok 2014 

 

Výsledek hlasování : pro 5  

                                  proti : 0, zdržel : 0 

            omluveni : 2  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2013 

Starosta obce dal návrh na stažení bodu č. 5 z programu jednání, popsáno v bodě č.1 

 

 

6. Projednání Protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u obce 

Loučka 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s Protokolem o kontrole výkonu samostatné působnosti 

provedené u obce Loučka. Kontrola proběhla v obci Loučka a to dne 20. listopadu 2013. 

Kontrolu provedli pracovníci Ministerstva vnitra ČR, odbor dozoru a kontroly veřejné správy, 

náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4.  

Předmětem kontroly bylo dodržování ustanovení zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 

zřízení) a zákona č. 106/1999 S., o svobodném přístupu k informacím.  

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s bodem 7. protokolu – Kontrolní závěry a s bodem  

8. Doporučení možného řešení zjištěných nedostatků.  

Zastupitelstvo obce projednalo výše uvedené body a přijalo opatření k odstranění nedostatků, 

odpovídá starosta obce. 

 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje :  

- Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u obce Loučka za období říjen 

  2012 – říjen 2013 

- důvodovou zprávu o přijatých  opatření k protokolu bod č.7 – Kontrolní závěry a bod č. 8 – 

Doporučení možného řešení zjištěných nedostatků, odpovídá starosta obce. 

 

Výsledek hlasování : pro : 5  

                                  proti : 0, zdržel : 0 

                                 omluveni : 2 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

7. Schváleni výpočtu na stanovení poplatku za odpad 2014  

Starosta obce předložil zastupitelstvu obce výpočet nákladů k vyhlášce o odpadech pro rok 

2014 dle Čl. 4 Sazba poplatku – Sazba poplatku činí 400,-- Kč a je tvořena z částky 200,--

Kč za kalendářní rok a z částky 200,--Kč za kalendářní rok stanovených na základě 

skutečných nákladů obce za předchozí kalendářní rok v částce 143 582,--Kč. Skutečné 



náklady na obyvatele činí 635,-- Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku ve výši 200,-- 

Kč.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání  schválilo: 

- Výpočet nákladů k vyhlášce o odpadech pro rok 2014 v částce 400,-- Kč.  

 

Výsledek hlasování : pro 5 

                                  proti : 0, zdržel : 0 

                                 omluveni : 2  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

8. Schválení prodloužení smlouvy o nájmu bytu s  Lenkou Holčikovou, Loučka č.2 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s dodatkem k nájemní smlouvě o pronájmu bytu 

s nájemcem  Lenkou Holčíkovou, Loučka č. 2, 783 22 Cholina.  

Předmětem dodatku je prodloužení nájmu do 31. 10. 2014. 

 

Návrh usnesení :  

Zastupitelstvo obce po projednání schválilo: 

- Dodatek k nájemní smlouvě o pronájmu obecního bytu s p. Lenkou Holčikovou, Loučka č.2.  

Jedná se prodloužení doby pronájmu do 31. 10. 2014.  

 

Výsledek hlasování : pro 5  

                                  proti : 0, zdržel : 0 

                                 omluveni : 2  

Usnesení bylo vzato na vědomí. 

 

 

9.Rozpočtové opatření č. 5/2013 k 31. 12. 2013   

Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s Rozpočtovým opatřením č. 5 k datu 31. 12. 2013 

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 31. 12. 2013.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce: bere na vědomí :  

- Rozpočtové opatření č. 5/2013 k datu 31. 12 .2013 

Výsledek hlasování : pro 5  

                                  proti : 0, zdržel : 0 

                                 omluveni : 2  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

10. Projednání rozpočtových opatření za rok 2013 a to č.1 až  č.5 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s rozpočtovými opatřeními za rok 2013 a to č.1 až č. 5, 

která byla provedena ve výkaze Fin-2-12M . 

 

Návrh usnesení :  



Zastupitelstvo obce bere na vědomí :  

- Vydaná rozpočtová opatření za rok 2013 a to č.1 až č. 5, která byla provedena ve výkaze 

   Fin-2-12M.  

 

Výsledek hlasování : pro 5  

                                  proti : 0, zdržel : 0 

                                 omluveni : 2  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

11. Různé – starosta 

- informace o přezkoumání hospodaření obce Loučka  od 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013 

- příprava akce Setkání rodáků obce Loučka 

- podání žádosti  na ČEZ ohledně  přeměření elektrické energie v hlavním řádu 

 

 

12. Diskuse  

- ohledně nové vstupu do sdružení  Moravská cesta  

- ohledně zřízení klubovny pro dorost obce Loučka 

 

 

13. Závěr  

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil v 19.10 hod.  

 

 

 

Zapsala : Hrabalová 

 

 

Ověřovatelé zápisu :   Zdeněk Soukup      …………………………. 

 

   Václav Grézl                   …………………………. 

 

 

 

V Loučce dne 13. 2. 2014 

 

       ………………………………. 

       Leo Kordas – starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce : 14. 2. 2014  

 

Sejmuto z elektronické úřadní desky :     14. 3. 2014 

 


