
 
 

   
                  Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina 

 

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

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka 

č. 20 / 2017, které se konalo dne  13. 9. 2017 
 

 
Přítomni :     Leo Kordas,  Pavla Pevná, Pavel Hrabal, Martin Müller, Michal Marek 

                       

  

Omluveni :     Marcela Mereďová, Bc. Blanka Venusová 

  

Hosté :  presenční listina 

 

Program :  

1. Zahájení schůze a schválení programu 

2. Jmenování ověřovatele zápisu a zapisovatele  

3. Kontrola usnesení  č. 19 /2017 

      4. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo  

            IP-12-8018956/SOVB/1 

      5.   Schválení  - programu rozvoje obce Loučka na období 2017 -2023 

      6.   Hospic na Svatém Kopečku – darovací smlouvy 

      7.  Schválení těžby v obecním lese – kalamita kůrovec 

      8.  Rozpočtová opatření 

      9.  Schválení obecní vyhlášky regulaci hlučných činností  

     10. Schválení Smlouvy  o spolupráci při realizaci projektu Předcházení vzniku BRKO 

           v obci Příkazy a partnerských obcích mezi obcí Příkazy a obcí Loučka. 

           Schválení smlouvy o výpůjčce mezi obcí Příkazy a obcí Loučka na zahradní  

           kompostéry o objemu 1100 l v počtu 100 ks.  

     12. Schválení návrhu Smlouvy o výpůjčce a darovací na výpůjčku kompostérů, která bude 

           uzavřena  mezi obcí Loučka a občany obce Loučka.  

     11.  Různé 

     12.  Diskuse 

     13.  Závěr 
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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 20. zasedání. 

Výsledek hlasování :    pro:            5                              

               omluveni :  2  

 

Usnesení č.20/1/2017 bylo schváleno. 

 

 

2. Schválení ověřovatele zápisu a zapisovatele   

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu Martin Müller  a Michal Marek. Dále dal návrh 

na zapisovatele :  Evu Hrabalovou 

 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje: 

- ověřovatele zápisu:    Martin Müller,  Michal Marek 

- zapisovatele:  Evu Hrabalovou 

 

Výsledek hlasování : pro :           5  

                       omluveni :  2      

      

Usnesení č. 20/2/2017 bylo schváleno. 

 

 

3. Kontrola usnesení č.  19/2017  

Starosta obce informoval zastupitelstvo, že úkoly z  usnesení č. 19/2017 byly splněny.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání bere na vědomí  :  

- usnesení č. 19/2017 a to bez výhrad. 

 

Výsledek hlasování : pro:            5  

                                  omluveni:   2 

 

Usnesení č.20/3/2017 bere na vědomí. 

 

 

4.Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo  

  IP-12-8018956/SOVB/1 

  Starosta seznámil zastupitele se Smlouvou o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-  

  8018956/SoVB/1 mezi Obcí Loučka, Loučka č. 76, IČ: 00576247, zastoupena starostou Leo  

  Kordasem a ČEZ Distribucí, a.s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, zastoupena  

  na základě plné moci EC služby, s.r.o. Havlíčkova 618/45, Zábřeh p. Irenou Štoplovou.  



  Obsahem věcného břemene je právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení  

  distribuční soustavy na Dotčené nemovitosti, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci  

  a povinnost Povinné výkon těchto práv strpět. Rozsah věcného břemene je vymezen    

  v geometrickém plánu č. 167-243/2016 potvrzený Katastrálním úřadem Olomouc.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje  :  

Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8018956/SoVB/1 mezi Obcí 

Loučka, Loučka č. 76, IČ: 00576247, zastoupena starostou Leo Kordasem a ČEZ Disttibucí, 

a.s., se sídlem  Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, zastoupena na základě plné moci EC 

služby, s.r.o. Havlíčkova 618/45, Zábřeh p. Irenou Štoplovou.  

Obsahem věcného břemene je právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení 

distribuční soustavy na Dotčené nemovitosti, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, 

 a povinnost Povinné výkon těchto práv strpět. Rozsah věcného břemene je vymezen 

v geometrickém plánu č. 167-234/2016 potvrzený Katastrální úřadem Olomouc.  

Výsledek hlasování : pro:            5  

            omluveni :  2  

 

Usnesení č. 20 / 4 /2017 schvaluje. 

 

 

5. Schválení  - programu rozvoje obce Loučka na období 2017 -2023. 
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s výsledky dotazníkového šetření k vytvoření Programu 

rozvoje obce . Informace byly zapracovány do dokumentu Program rozvoje obce Loučka na 

období 2017 -2023. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje :  

Dokument Program rozvoje obce Loučka na období 2017 -2023. 

Výsledek hlasování : pro:            5  

            omluveni :  2  

 

Usnesení č. 20 / 5 /2017 schvaluje. 

 

 

6. Darovací smlouva Hospic na Svatém Kopečku  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje :  

Darovací smlouvu v částce 2 000 Kč pro Hospic na Svatém Kopečku, Sadové náměstí 4/24, 

779 00 Olomouc, IČ: 73634671. 

Výsledek hlasování : pro             5 

                             omluveni :  2  

 

Usnesení č. 20/ 6 /2017 schvaluje. 

 

 

 

 

 

 



7. Těžbu v obecním lese parcela číslo 568/2 a 568/1 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje:  

Těžbu v obecním lese parcela číslo 568/2 a 568/1, lesní prostor 56Aa11 a 56Aa90a z důvodu 

napadení dřeva kůrovce 

Výsledek hlasování : pro:            5 

                                  omluveni :  2  

 

Usnesení č. 20 / 7 /2017 schvaluje. 

 

 

8. Rozpočtové opatření  č. 7/2017 a č. 8/2017 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s Rozpočtovým opatřením č. 7/2017 k 19. 7. 2017  

 č. 8/2017 k 22. 8. 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.7/2017 k 19. 7. 2017 a č.8/2017 k 22. 8. 2017 dle zákona číslo 

250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

Výsledek hlasování : pro:            5  

            omluveni :  2  

 

Usnesení č. 20 / 8 /2017 bere na vědomí. 

 

 

9. Schválení obecní vyhlášky o regulaci hlučných činností 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s vyhláškou o regulaci hlučných činností pro obec 

Loučka. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje :  

Obecní vyhlášku o regulaci hlučných činností v obci Loučka.  

Výsledek hlasování : pro:            5  

            omluveni :  2  

 

Usnesení č. 20 / 9 /2017 schvaluje. 

 

 

10.Schválení Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu Předcházení vzniku BRKO 

v obci Příkazy a partnerských obcích mezi obcí Příkazy a obcí Loučka, dále Smlouvu o 

výpůjčce mezi obcí Příkazy a obcí Loučka na zahradní kompostéry o objemu 1 100 l 

v počtu 100 ks.  

Starosta obce seznámil  zastupitelstvo se zněním  Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu 

Předcházení vzniku BRKO v obci Příkazy a partnerských obcích mezi obcí Příkazy a obcí 

Loučka, dále Smlouvu o výpůjčce mezi obcí Příkazy a obcí Loučka na zahradní kompostéry  

o objemu 1 100 l v počtu 100 ks.  



 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje :  

Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu Předcházení vzniku BRKO v obci Příkazy a 

partnerských obcích mezi obcí Příkazy a obcí Loučka.  

Smlouvu o výpůjčce mezi obcí Příkazy a obcí Loučka na zahradní kompostéry o objemu 

1 100 l v počtu 100 ks.   

Výsledek hlasování : pro:            5  

            omluveni :  2  

 

Usnesení č. 20 / 10 /2017 schvaluje. 

 

 

11. Smlouvu o výpůjčce a darovací na výpůjčku kompostérů, uzavřená mezi obcí 

Loučka a občany obce Loučka 

 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo se zněním Smlouvy o výpůjčce a darovací na výpůjčku 

kompostérů, uzavřená mezi obcí Loučka a občany obce Loučka 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje  :  

Smlouvu o výpůjčce a darovací na výpůjčku kompostérů, mezi obcí Loučka a občany obce 

Loučka a pověřuje starostu obce uzavřít Smlouvu o výpůjčce a darovací na výpůjčku 

kompostérů mezi obcí Loučka a občany obce Loučka.  

Výsledek hlasování : pro:            5  

            omluveni :  2  

 

Usnesení č. 20 / 11 /2017 schvaluje. 

 

12. Diskuse  

- uspořádání přednášek  

 

13. Závěr 

- starosta poděkoval za účast a zasedání ukončil v 19: 15  hod.  

 

Zapsala : Hrabalová 

Ověřovatelé zápisu :    Martin Müller                   …………………………. 

 

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

 

       ………………………………. 

       Leo Kordas – starosta obce 

 

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

      Marcela Mereďová –místostarostka obce 

v Loučce dne 15. 9. 2017 

 

 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce :   15.9.   2017 

Sejmuto z elektronické úřední desky :        5. 10. 2017   


