
   
                  Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina 

 

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

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka 

č.19 / 2014, které se konalo dne  7. 5. 2014 
 

 

 
Přítomni :     Leo Kordas,  Zdeněk Soukup, Václav Grézl, Pavel Hrabal, Ing. Skládal  

            František, Ing. Miroslava Novotná, Martin Müller  

    

:   

Hosté : presenční listina 

 

 

Program :  

1. Zahájení schůze a schválení programu 

2. Jmenování ověřovatele zápisu a zapisovatele a kontrola plnění usnesení ZO 

3. Rozpočtové opatření č.1/2014 

4. Schválení celoročního hospodaření obce a schválení účetní závěrky za rok 2013 

5. Schválení Závěrečného účtu obce Loučka za rok 2013 včetně zprávy nezávislého 

auditora o výsledku hospodaření obce a schválení výsledku hospodaření za rok 2013 

 a jeho převod 

6. Schválení Vzorové smlouvy o poskytnutí příspěvku v rámci programu obnovy 

venkova Olomouckého kraje v roce 2014 – oprava chodníků II. etapa 

7. Zhotovení letecké fotografie obce Loučka 

8. Schválení zadání projektu a žádosti o poskytnutí dotace z ministerstva životního 

prostředí na zateplení budovy Loučka č. 21 – firmě AXIOM engineering s.r.o., 

Pernerova 168, Pardubice  

9. Schválení počtu členů výběrové komise – oprava chodníků II. etapa 

10. Zakoupení nové trampolíny 

11. Různé  

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 všech 7 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.  
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Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání:  

- schvaluje program 19. zasedání zastupitelstva obce Loučka . 

Výsledek hlasování : pro: 7  

                                  proti : 0, zdržel : 0 

            

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 

- kontrolu  plnění usnesení ZO Loučka z 18. zasedání, všechny body byly splněny 

Výsledek hlasování : pro : 7  

                                  proti : 0, zdržel : 0 

                                   

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

3.Rozpočtové opatření č. 1/2014 k 7. 5. 2014 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s Rozpočtovým opatřením č.1 /2014 k datu 7. 5. 

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 31. 5. 2014.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce: bere na vědomí :  

- Rozpočtové opatření č. 1/2014 k datu 7. 5 .2014 

Výsledek hlasování : pro 7  

                                  proti : 0, zdržel : 0 

                                  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

3. Schválení celoroční hospodaření obce a schválení účetní závěrky za rok 2013  

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s celoročním hospodařením obce za rok 2013 a s řádnou 

účetní závěrkou za rok 2013.  

 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje : 

- v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích celoroční 

hospodaření obce Loučka  a účetní závěrku obce Loučka sestavenou k 31. 12. 2013 

(rozvahový den) 



Výsledek hlasování : pro 7  

                                  proti : 0, zdržel : 0 

             

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

5. Schválení Závěrečného účtu obce Loučka za rok 2013 včetně zprávy nezávislého 

auditora o výsledku hospodaření obce a schválení výsledku hospodaření za rok 2013  

a jeho převod.  

Starosta obce seznámil zastupitelstvo se Závěrečným účtem obce Loučka , který obsahoval 

přílohy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha, Inventarizační zpráva za rok 2013, Výkaz FIN 

a zprávu auditora o výsledku hospodaření. Dále dal ke schválení kladný výsledek 

hospodaření, který bude proúčtován v měsíci 5/2014. 

 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje :  

- v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 pím. 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 Závěrečný účet obce Loučka za rok 2013 

včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 s vyjádřením souhlasu 

s celoročním hospodaření a to bez výhrad. Převedení kladného výsledku hospodaření za rok 

2013 , který bude proúčtován v měsíci 5/2014. 

 

Výsledek hlasování : pro : 7  

                                  proti : 0, zdržel : 0 

                                  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

6. Schválení Vzorové smlouvy o poskytnutí příspěvku v rámci programu obnovy 

venkova Olomouckého kraje v roce 2014 – oprava chodníků II. etapa  

Starosta obce předložil zastupitelstvu obce ke schválení Vzorovou smlouvu o poskytnutí 

příspěvku v rámci obnovy venkova  Olomouckého  kraje 2014 a to na poskytnutí 

neinvestičního příspěvku na akci : oprava chodníků v obci Loučka – II . etapa v částce 

300 000,- Kč.   

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání  schválilo: 

- znění Vzorové smlouvy o poskytnutí příspěvku v rámci obnovy venkova Olomouckého 

kraje a to na poskytnutí neinvestičního příspěvku na akci : oprava chodníků v obci Loučka – 

II. etapa v částce 300 000,--Kč.  

 

Výsledek hlasování : pro 7 

                                  proti : 0, zdržel : 0 

                                  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 



7. Zhotovení letecké fotografie obce Loučka 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s nabídkou firmy Malované Mapy s.r.o., Sokolská 416, 

760 01 Zlín ohledně zhotovení leteckých fotografií naší obce. Jedná se o panorama obce, foto 

obce a jejich částí. Jedná se o 15-30 různých záběrů obce a to panorama, detaily dominant  

a jiné. Fotografie jsou v maximální rozlišení v digitální podobě na CD. Cena  této nabídky je 

3.900  +  DPH.  

 

Návrh usnesení :  

Zastupitelstvo obce po projednání schválilo: 

- zhotovení leteckých fotografií obce Loučka a to firmou Malované Mapy s.r.o, Sokolská 416, 

760 01 Zlín.   

 

Výsledek hlasování : pro 7  

                                  proti : 0, zdržel : 0 

                                  

Usnesení bylo chváleno. 

 

 

8. Schválení zadání projektu a žádosti o poskytnutí dotace z ministerstva životního 

prostředí na zateplení budovy Loučka č. 21 AXIOM engineering s. r.o., Pernerova 168, 

Pardubice 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s Energetickou a ekonomickou studií objektu 

Loučka č. 21 – a to na zateplení fasády od firmy AXIOM engineering s.r.o, projekce, 

energetické audity, dotační poradenství, Pernerova 168, Pardubice. Tato vypracovaná 

energetická studie je nutná k podání žádosti na zateplení budovy Loučka č. 21( zateplení 

fasády) z Operačního programu životního prostředí osy 3 – OPŽP.  

Dále starosta obce seznámil zastupitelstvo s cenovou nabídkou na zpracování žádosti o dotace 

a to dle přiložené kalkulace : vypracování projektové dokumentace pro zateplení cena celkem 

bez DPH 15.000,--Kč. Vypracování a podání žádosti na SFŽP ČR v částce 10.000,--Kč bez 

DPH a 3% z přiznané  a čerpané částky dotace.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje :  

- zadání projektu a podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí osy 3, 

na zateplení budovy Loučka č. 21 a to firmě AXIOM engineering s.r.o., projekce, energetické 

audity, dotační poradenství, Pernerova 168, Pardubice.  

Výsledek hlasování : pro: 7  

                                  proti : 0, zdržel : 0 

                                  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

9, Schválení počtu členů výběrové komise – oprava chodníků II. etapa 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s tím, že je nutno sestavit výběrovou komisi na akci – 

oprava chodníků II. etapa Byli navrženi tito kandidáti : Zdeněk Soukup, Pavel Hrabal, Ing. 

Miroslava Novotná, Václav Grézl a Ing. František Skládal. 

 

Návrh usnesení :  

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje :  

- výběrovou komis na akci : oprava chodníků II. etapa ve složení . Zdeněk Soukup, Pavel 

Hrabal, Ing. Miroslava Novotná, Václav Grézl a Ing. František Skládal.  



 

Výsledek hlasování : pro 7 

                                  proti : 0, zdržel : 0 

                                  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

10. Zakoupení nové trampolíny 

Starosta informoval zastupitele o tom, že trampolína která byla na dětském hřiště je zcela 

zničená a nelze ji již používat. Dal návrh na zakoupení nové trampolíny.  

 

Návrh usnesení :  

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje :  

- zakoupení nové trampolíny a umístění ji na dětské hřiště.  

Výsledek hlasování : pro 7 

                                  proti : 0, zdržel : 0 

                                  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

11. Různé  

- setkání rodáků – údržba hřiště 

- konání voleb do Evropského parlamentu dne 23. a 24. května 2014 

- dopravní obslužnost od roku 2015 bude provozovat Olomoucký kraj, snížení platby pro obec   

   o polovinu 

- dne 20. května 2014 v 10.00 hod. se bude konat kontrolní prohlídka nemovitosti Loučka  

   č. 58 za účasti stavebního odboru Litovel, majitele nemovitosti a obce Loučka. 

- proběhla oprava světel a rozhlasu 

- dne 19.5.2014 – bude v naší obci kominík p. Nevrlý, Olbramice 

- schválení příspěvku  - 50.000,--Kč od Olomouckého kraje na Setkání rodáků v červnu 2014 

- bude provedena oprava kanálu před domem Loučka č.19 

 

 

12. Diskuse  

- prověřit vození odpadů na cestu do části obce -  Zádolka 

 

 

13. Závěr  

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil v 19.20 hod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zapsala : Hrabalová 

 

 

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

 

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

 

 

 

V Loučce dne  9. 5. 2014 

 

       ………………………………. 

       Leo Kordas – starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce : 9. 5. 2014  

 

Sejmuto z elektronické úřadní desky :     9. 6. 2014 

 


