
   
                  Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina 

 

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

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka 

č. 19 / 2017, které se konalo dne  12. 7. 2017 
 

 
Přítomni :     Leo Kordas, Marcela Mereďová,  Pavla Pevná, Pavel Hrabal, 

                      Bc. Blanka Venusová, 

  

Omluveni :      Michal Marek , Martin Müller 

  

Hosté :  presenční listina 

 

Program :  

1. Zahájení schůze a schválení programu 

2. Jmenování ověřovatele zápisu a zapisovatele  

3. Kontrola usnesení  č. 18 /2017 

      4.   Rozpočtové opatření  

      5.   Smlouva mezi Obcí Loučka a Regionálních agenturou pro rozvoj střední Moravy na  

             projekt – Veřejné osvětlení v obci Loučka – DSP 

      6.   Schválení kulturní akce pro občany 

      7.   Žádost o zapůjčení sálu na hudební zkoušky 

      8.   Schválení darovací smlouvy Charita Šternberk 

     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 5 členů zastupitelstva  

a omluveni 2 členové. 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.  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje program 19. zasedání. 

Výsledek hlasování :    pro:            5                              

               omluveni :  2  

 

Usnesení č.19/1/2017 bylo schváleno. 
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2. Schválení ověřovatele zápisu a zapisovatele   

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu Bc. Blanku Venusovou  a Pavlu Pevnou. Dále 

dal návrh na zapisovatele :  Evu Hrabalovou 

 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje: 

- ověřovatele zápisu: Bc. Blanku Venusovou  a Pavlu Pevnou    

- zapisovatele:  Evu Hrabalovou 

 

Výsledek hlasování : pro :           5  

                       omluveni :  2      

      

Usnesení č. 19/2/2017 bylo schváleno. 

 

 

3. Kontrola usnesení č.  18/2017  

Starosta obce informoval zastupitelstvo, že úkoly z  usnesení č. 18/2017 byly splněny.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání bere na vědomí  :  

- usnesení č. 18/2017 a to bez výhrad. 

 

Výsledek hlasování : pro:            5  

                                  omluveni:   2 

 

Usnesení č.19/3/2017 bere na vědomí. 

 

 

4. Rozpočtové opatření  č. 5/2017 a č. 6/2017 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s Rozpočtovým opatřením č. 5/2017 k 15. 5. 2017  

 č. 6/2017 k  22. 6. 2017  dle zákona číslo 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 . Tato rozpočtová opatření byla schválena starostou 

obce.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání bere na vědomí :  

Rozpočtové opatření č.5/2017 k 15.5.2017 a č.6/2017 k 22. 6. 2017 dle zákona číslo 250/2000 

Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

Výsledek hlasování : pro:            5  

            omluveni :  2  

 

Usnesení č. 19 / 4 /2017 bere na vědomí. 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Smlouvu mezi Obcí Loučka a Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy z.s.p.o.  

Starosta obce informoval zastupitelstvo , že byla uzavřena smlouva mezi Obcí Loučka, 

Loučka č. 76, zastoupena starostou p. Leo Kordasem a Regionální agenturou pro rozvoj 

střední Moravy z.s.p.o, zastoupenou ředitelem Ing. Mgr. Martinem Kučerou, MBA,MPA, 

Horní náměstí 5 Olomouc. 

Předmětem smlouvy je zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro 

stavební povolení pro projekt „Veřejné osvětlení v obci Loučka“-DSP. 

Obec Loučka získává finanční podporu z Regionálního fondu pro přípravu projektů střední 

Morava v částce 30 250 Kč.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání bere na vědomí :  

Smlouvu o dílo číslo P/2017/052 související s projektem „Veřejné osvětlení v obci Loučka 

 u Bílska“ – DPS uzavřena mezi Obcí Loučka, zastoupenou starostou Leo Kordasem  

a Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy z.s.p.o. zastoupenou ředitelem Ing. Mgr. 

Martinem Kučerou, MBA, MPA. 

Výsledek hlasování : pro:            5  

            omluveni :  2  

 

Usnesení č. 19 / 4 /2017 bere na vědomí. 

 

 

6.Schválení kulturní akce pro občany 

Starosta obce informoval zastupitelstvo, že v měsíci srpnu se uskuteční kulturní akce pro 

občany obce a  v měsíci září se uspořádá zájezd pro občany do termálních lázní.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje  :  

Konání kulturní akce v měsíci srpnu a uspořádání zájezdu pro občany do termálních lázní.  

Výsledek hlasování : pro:            5  

            omluveni :  2  

 

Usnesení č. 19 / 6 /2017 schvaluje. 

 

 

7.Žádost o zapůjčení sálu na hudební zkoušky 

Starosta obce informoval zastupitelstvo, že mu byla sdělena ústní žádost o zapůjčení sálu na 

hudební zkoušky. Jelikož do konání zastupitelstva nebyla žádost podána písemně, nebyly 

přesně známy dny zkoušek,  seznam osob a kdo bude odpovídat za pořádek. Zastupitelstvo 

obce nemělo možno žádost schválit.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání neschvaluje :  

Zapůjčení sálu na hudební zkoušky, nebyla podána písemná žádost.  

Výsledek hlasování : pro:            5  

            omluveni :  2  

 

Usnesení č. 7 / 4 /2017 neschvaluje. 

 

 

8. Darovací smlouva Charita Šternberk 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo se žádostí o poskytnutí příspěvku v částce  

2 000 Kč z rozpočtu obce na rok 2017 na provoz pečovatelské a ošetřovatelské služby 

v rodinách pro občany Loučky na základě darovací smlouvy.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje :  

Darovací smlouvu  v částce 2 000 Kč pro Charitu Šternberk, IČ: 45238642  

Výsledek hlasování : pro:            5  

            omluveni :  2  

 

Usnesení č. 19 / 8 /2017 schvaluje. 

 

8. Diskuse  

- kontrola hydrantů a jejich označení 

- položení kabelu v obci  

- změny zákonů od 1.7.217 

 

9. Závěr 

- starosta poděkoval za účast a zasedání ukončil v 18: 50  hod.  

 

Zapsala : Hrabalová 

 

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

 

     Pavla Pevná                    …………………………. 

 

 

       ………………………………. 

       Leo Kordas – starosta obce 

 

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

      Marcela Mereďová –místostarostka obce 

 

v Loučce dne 13 7. 2017 

 

 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce :  13. 7. 2017 

Sejmuto z elektronické úřední desky :        5. 8. 2017   


