
   
                  Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina 

 

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

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka 

č.21 / 2014, které se konalo dne  29. 9. 2014 
 

 

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

           Ing Miroslava Novotná , Müller Martin   

Omluven :     Ing. František Skládal  

 

 

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.3/2014 

4. Prodloužení smlouvy – nájem bytu 

5. Zpráva o činnosti obecního zastupitelstva za volební období 2010 - 2014 

6. Schválení  vánočního posezení s občany 

7. Žádost manželů Hrabalových o napojení  na obecní vodovod, přes obecní pozemek 

8. Smlouva o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje  

9. Různé  

10. Diskuse 

11. 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 6 členů zastupitelstva,  

1 člen  je omluven, 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 – žádost manželů Hrabalových, Loučka č. 104 o napojení na obecní vodovod, přes   

                    obecní pozemek č. 823/10 v k.ú. Loučka u Bílska  

o bod č.8 –  smlouvu o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého      

                    kraje 
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Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání:  

- schvaluje změnu programu  21. zasedání obce Loučka  v tomto rozsahu : 

Rozšíření programu:  

bod.č. 7-  žádost manželů Hrabalových, Loučka č. 104  o napojení na obecní vodovod, přes 

obecní pozemek č. 823/10 v k.ú. Loučka u Bílska  

bod.č. 8 - smlouvu o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého      

kraje 

Výsledek hlasování : pro: 6  

                                  proti : 0 

            omluveni : 1 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

2. Schválení ověřovatele zápisu a zapisovatele   

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu : Z. Soukupa a V. Grézla . Dále dal návrh na 

zapisovatele P. Hrabala.  

 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka pro projednání schvaluje: 

- ověřovatele zápisu: Zdeňka Soukupa a Václava Grézla 

- zapisovatel: Pavla Hrabala 

- kontrolu  plnění usnesení ZO Loučka z 20. zasedání, všechny body byly splněny 

Výsledek hlasování : pro : 6  

                                  proti : 0 

            omluven : 1 

                                   

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

3.Rozpočtové opatření č. 3/2014  k  31. 8. 2014 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s Rozpočtovým opatřením č. 3 /2014 k datu 31. 8. 

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. 8. 2014.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce: bere na vědomí :  

- Rozpočtové opatření č. 3/2014 k datu 31. 8. 2014 dle zákona číslo 250/2000 Sb., 

   o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle § 16 

Výsledek hlasování : pro 6  

                                  proti : 0 

            omluven : 1 

                                  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 



4. Prodloužení smlouvy  nájem bytu p. Lenka Holčíková 

Starosta obce informoval, zastupitelstvo obce  o tom, že končí doba pronájmu obecního bytu 

k 31. 10. 2014 s nájemcem Lenkou Holčíkovou, bytem Loučka č.2. Zastupitelstvo projednalo 

tuto skutečnost a schvaluje prodloužení nájmu pro výše uvedeného nájemce na jeden rok do 

31. 10. 2015. Na toto prodloužení nájmu bude vystaven Dodatek č.2/2014, který bude 

podepsán pronajímatelem Obcí Loučka a nájemcem p. Lenkou Holčíkovou.  

 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání  schválilo: 

- Dodatek č. 2/2014 mezi pronajimatelem Obcí Loučka a nájemcem p. Lenkou Holčíkovou, 

Loučka č. 2 doba prodloužení pronájmu na jeden rok a to do 31. 10. 2015. 

 

Výsledek hlasování : pro 6  

                                  proti : 0 

            zdržel : 1 

                                  omluven : 1 

                                             

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5. Zpráva o činnosti obecního zastupitelstva za volební období 

Starosta obce seznámil přítomné s činností obecního zastupitelstva za volební období za rok 

2010 – 2014 viz. příloha č.1. 

 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka bere na vědomí : 

-zprávu o činnosti obecního zastupitelstva za  volební období rok 2010 – 2014.  

   

Výsledek hlasování : pro 6  

                                  proti : 0 

                                  omluven : 1 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

6. Schválení  vánočního posezení s občany 

Starosta obce informoval zastupitelstvo, že je třeba schválit finanční prostředky na vánoční 

posezení s občany, které se koná každý rok v měsíci prosinci. Obecní zastupitelstvo 

projednalo a schválilo finanční prostředky na vánoční posezení v částce 15.000,-- Kč.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání  schválilo: 

- finanční prostředky na vánoční posezení s občany, které se bude konat v měsíci prosinci 

v částce 15.000,--Kč. 

Výsledek hlasování : pro 6 

                                  proti : 0 

            omluveni : 1 

                                  

Usnesení bylo schváleno. 

 



 

 

 

7. Žádost manželů Hrabalových o napojení  na obecní vodovod, přes obecní pozemek 
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se žádostí manželů Hrabalových, Loučka č. 104 

o napojení se na obecní vodovod , přes obecní pozemek parcela číslo 823/10 v k.ú. Loučka  

u Bílska. 

 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka schválilo : 

-žádost manželů Hrabalových, Loučka č. 104 o napojení se na obecní vodovod, přes obecní 

pozemek parcela číslo 823/10 v k.ú. Loučka u Bílska.  

   

Výsledek hlasování : pro 6  

                                  proti : 0 

                                  omluven : 1 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

8. Smlouva o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého 

kraje  

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem Smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění 

dopravní obslužnosti Olomouckého kraje a to mezi Obcí Loučka, Loučka č.76, 783 22 

Cholina, zastoupeno starostou Leo Kordasem, IČ: 00576247  a Koordinátorem Integrovného 

dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace,  Olomouc, Jeremenkova 

40b, zastoupena Mgr. Jaroslavem Tomíkem, ředitelem, IČ: 72556064.  

Předmět a účel  smlouvy je poskytování finančního příspěvku, kterým poskytovatel přispívá 

příjemci na zajišťování dopravní obslužnosti Olomouckého kraje. Příjemce příspěvek použije 

na zabezpečení dopravní obslužnosti  Olomouckého kraje a to v částce 14. 210,-- Kč.  

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka schválilo : 

- Smlouvu o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje  

  

Výsledek hlasování : pro 6  

                                  proti : 0 

                                  omluven : 1 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

9. Různé     

- ořezání stromů  haluzí kolem cesty do kupů, bude řešeno na místě  

 

 

10. Diskuse 

V diskusi nebyly  vzneseny žádné požadavky ani připomínky.   

 

 

 



11. Závěr  

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil v 18.50  hod.  

 

 

 

 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

V  Loučce dne  2. 10. 2014 

 

       ………………………………. 

       Leo Kordas – starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce :  3. 10.  2014  

 

Sejmuto z elektronické úřední desky :     15.10. 2014 

 


