
   
                  Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina 

 

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

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka 

č.2 / 2015, které se konalo dne  28. 1. 2015 
 

 

 
Přítomni :     Leo Kordas, Marcela Mereďová, Bc. Blanka Venusová, Pavla Pevná  

          Michal Marek   

Omluveni :    Pavel Hrabal, Martin Müller  

 

Hosté :  presenční listina 

 

 

Program :  

1. Zahájení schůze a schválení programu 

2. Jmenování ověřovatele zápisu a zapisovatele   

3. Rozpočtové opatření č.5/2014 k 31.12. 2014  

4. Schválení pracovníků na VPP pro rok 2015 

5. Schválení zadání projektu od statika pro nemovitost Loučka č.58 

6. Schválení podání žádosti na demolici domu Loučka č. 58 

7. Podání žádosti o přeložení elektrického stožáru z domu Loučka č.58 

8. Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti za rok 2014 v obci 

Loučka 

9. Schválení a zakoupení prvků na dětské hřiště 

10. Schválení návrhu 12. znění stanov Vodovodu Pomoraví, svazku obcí 

11. Žádost SDH Loučka – odpuštění nájmu za konání akce - ples 

12. Zakoupení 2 kusů savic na fekál 

13. Oprava hasičské zbrojnice 

14. Různé  

15. Diskuse 

16. 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 zastupitelstva byli řádně omluveni. Zasedání je tedy usnášení schopné ( prezenční 

listina – příloha č.1). 
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Starosta informoval, že pozvánka na toto zasedání byla zveřejněna v zákonné lhůtě 7 dnů na 

úřední desce kamenné i elektronické. Dále starosta podal návrh na rozšíření programu o body 

č.10 – schválení návrhu 12. znění stanov Vodovodu Pomoraví, svazku obcí 

č. 11 – žádost SDH Loučka – odpuštění nájmu za konání akce 

č 12 – zakoupení 2 kusů  savic na fekál 

č.13 - oprava hasičské zbrojnice  

 

Návrh usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání: schvaluje změnu programu  2. zasedání 

zastupitelstva obce Loučka o tyto body:  

č. 10 -  schválení návrhu 12. znění stanov Vodovodu Pomoraví, svazku obcí  

č. 11 – žádost SDH Loučka – odpuštění nájmu za konání akce  

č. 12 – zakoupení 2 ks  savic na fekál  

č.13 – oprava hasičské zbrojnice  

 

Výsledek hlasování : pro:           5   

                                  omluveni : 2 

             

Usnesení č.1/1/2015 bylo schváleno. 

 

 

2. Schválení ověřovatele zápisu a zapisovatele   

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu : Pavlu Pevnou  a Michala Marka . Dále dal 

návrh na zapisovatele :  Hrabalová. 

 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka pro projednání schvaluje: 

- ověřovatele zápisu: Pavlu Pevnou a Michala Marka  

- zapisovatelem:  Hrabalovou  

 

Výsledek hlasování : pro :          5  

                                  omluveni : 2 

                                    

Usnesení č. 2/1/2015 bylo schváleno. 

 

 

3. Rozpočtové opatření č  5/2014  31. 12. 2014 

Předsedkyně finanční komise seznámila zastupitelstvo obce s Rozpočtovým opatřením  

č. 5 /2014 k datu 31. 12. 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. 12. 2014.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka pro projednání schvaluje :  

- Rozpočtové opatření č. 5/2014 k datu 31. 12. 2014 dle zákona číslo 250/2000 Sb. v plném     

znění  

Výsledek hlasování : pro            5  

                                  omluveni : 2 

                                           

Usnesení č. 3/1/2015 bylo schváleno. 



 

 

4.Schválení pracovníků na VPP pro rok 2015 

Starosta obce podal návrh na schválení žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních 

příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací na rok 2015 v počtu 3 pracovních míst 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání  schválilo: 

- žádost o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací na 

rok 2015 v počtu 3 pracovních míst 

 

-Výsledek hlasování : pro             5 

                                  omluveno : 2 

                                                                 

Usnesení č. 4/1/2015 bylo schváleno. 

 

 

5. Schválení zadání projektu od statika pro nemovitost Loučka č. 58 

Starosta obce seznámil zastupitele, že k demolici domu Loučka č. 58 je nutné na stavební úřad  

a k přeložení elektrického stožáru předložit vypracovanou zprávu statika o stavu nemovitosti.  

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka pro projednání schválilo :  

-Zadaní zprávy (projektu ) o stavu nemovitosti Loučka č. 58 od statika  

Výsledek hlasování : pro            5  

                                  omluveni : 2 

                                   

 

Usnesení č. 5/1/2015 bylo schváleno. 

 

 

6. Schválení a podání žádosti na demolici domu Loučka č. 58 

Starosta obce seznámil zastupitele, že na domu Loučka č. 58 se zřítila část stěny na pozemek 

souseda a dochází k jejich ohrožení. Proto je nutné podat žádost o demolici domu na stavební 

úřad Litovel. K této žádosti je nutné přiložit souhlas vlastníka a zprávu statika.  

Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Loučka pro projednání schválilo :  

- podání žádosti o demolici domu Loučka č. 58 v k.ú. Loučka u Bílska na stavební úřad 

Litovel 

Výsledek hlasování : pro             5 

                                  omluveni : 2 

             

                                  

Usnesení č. 6/1/2015 bylo schváleno. 

 

 

7. Podání žádosti o přeložení elektrického stožáru z domu Loučka č. 58 
Starosta obce informoval zastupitele, že je nutné podat žádost na ČEZ Olomouc, ohledně 

přeložení stožáru elektrického vedení, který je umístěn na domu Loučka č. 58 a tento dům je 

v havarijním stavu.  

 

 



 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání  schválilo: 

- podání žádosti na ČEZ Olomouc o přeložení elektrického stožáru z domu Loučka č. 58 

v k.ú. Loučka u Bílska 

 

Výsledek hlasování : pro             5 

                                  omluveni : 2 

             

                                  

Usnesení č. 7/1/2015 bylo schváleno. 

 

 

8.Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti za rok 2014 obce 

Loučka   

Místostrostka obce seznámila zastupitelstvo se Zprávou o situaci v oblasti veřejného pořádku 

za rok 2014. V průběhu roku došlo v obci Loučka ke 4 přestupkům přičemž 3 jsou 

majetkového charakteru a 1 přestupek je na úseku občanského soužití v obci, kdy tento 

přestupek byl následně oznámen správnímu orgánu k projednání. V obci Loučka byl  

i prováděn dohled nad silničním provozem, kdy při tomto nebylo zjištěno žádné vážné 

porušení dopravních předpisů.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání  vzalo na vědomí : 

- zprávu o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti za rok 2014 v katastrálním 

území obce Loučka 

Výsledek hlasování : pro             5 

                                  omluveni : 2 

                                              

Usnesení  č. 8/1/2015 bylo schváleno. 

 

 

9. Schválení a zakoupení  prvků na dětské hřiště 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo, že na obecní úřad dochází žádosti rodičů na rozšíření 

dětského hřiště o nové hrací prvky. Zastupitelstvo projednalo  a schválilo obnovu dětského 

hřiště o hrací prvky v částce 60 000,00 Kč.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání  schválilo: 

- zakoupení nových prvků na dětské hřiště v částce 60 000,--Kč  

Výsledek hlasování : pro             5 

                                 omluveni  : 2 

             

                                  

Usnesení č. 9/1/2015  bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 



 

10. Schválení návrhu 12. znění stanov Vodovodu Pomoraví, svazku obcí  

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem 12. znění stanov Vodovodu Pomoraví, 

svazku obcí, jehož plné znění je nedílnou součásti tohoto usnesení.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schválilo :  

- zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje návrh 12. znění stanov Vodovodu Pomoraví, 

svazku obcí, jehož plné znění je nedílnou součásti tohoto usnesení. Současně zastupitelstvo 

obce ukládá starostovi, který je zástupcem ve Vodovodu Pomoraví, svazku obcí, aby na Valné 

hromadě svazku hlasoval pro přijetí tohoto návrhu stanov.  

 

Výsledek hlasování : pro            5 

                                  omluveni : 2 

             

                                  

Usnesení č. 10/1/2015  bylo schváleno. 

 

 

11. Žádost SDH Loučka – odpuštění nájmu za konání akce - ples 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo se žádosti SDH Loučka ohledně odpuštění nájmu za 

obecní sál, konání plesu dne 17. 1. 2015. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání  schválilo: 

- odpuštění nájemného za obecní sál  – konání plesu SDH Loučka 17.1.2015 

Výsledek hlasování : pro            5 

                                  omluveni : 2 

             

                                  

Usnesení č. 11/1/2015  bylo schváleno. 

 

 

12. Zakoupení 2 kusů  savic na fekál  

Starosta informoval zastupitele, že je třeba zakoupit 2 kusy savic na fekál na vyvážení 

obecních jímek.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání  schválilo: 

- zakoupení 2 kusů savic na vývoz obecních jímek  

- Výsledek hlasování : pro      5 

                                  proti :     2 

             

                                  

Usnesení  č. 12/1/2015 bylo schváleno. 

 

 

 

13. Oprava hasičské zbrojnice  

Starosta obce informoval zastupitele, že je nutné opravit hasičskou zbrojnici. Na tuto akci 

budou osloveny firmy  a bude vybrána nejlepší nabídka na výše uvedenou opravu.  

 

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání  schválilo: 

- opravu hasičské zbrojnice a pověřilo starostu obce, aby oslovil firmy ohledně této opravy  

Výsledek hlasování : pro             5 

                                  omluveni  : 2 

             

                                  

Usnesení  č. 13/1/2015 bylo schváleno. 

 

 

14. Různé   

- seznámení s ceníkem vodného : cena vody 41,50 Kč/m3, pevná složka 207,00 Kč  

- poděkování za finanční příspěvek z Hospice Olomouc 

- jubilea v měsíci únoru 

- výtěžek z Tříkrálové sbírky 2015 

- proběhla revize hasících přístrojů 

- probíhá prodej desek a palivového dřeva 

- valná hromada HS Bílsko – Loučka konaná dne 14. 2. 2015 

- nabídka komposterů – nový zákon od 1. 4. 2015 

 

15. Diskuze  

V diskusi nebyly podány ani vzneseny žádné požadavky ani připomínky.  

 

16. Závěr  

Starosta poděkoval za účast a zasedáni ukončil v 19.30 hod.  

 

Zapsala : Hrabalová 

 

 

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

 

   Michal Marek                   …………………………. 

 

 

V Loučce dne  29. 1. 2015 

 

       ………………………………. 

       Leo Kordas – starosta obce 

 

 

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

       Marcela Mereďová –místostarostka obce 

 

 

 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce : 30. 1.  2015  

 

Sejmuto z elektronické úřední desky :     15. 2.  2015 

 


