
 
 

   
                  Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina 

 

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

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka 

č. 22 / 2017, které se konalo dne  18. 12. 2017 
 

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

                       

  

Omluveni :    Bc. Blanka Venusová, Michal Marek 

  

Hosté :  presenční listina 

 

Program :  

1. Zahájení schůze a schválení programu 

2. Jmenování ověřovatele zápisu a zapisovatele  

3. Kontrola usnesení  č. 21 /2017 

4. Rozpočtové opatření 

5. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2018 

6. Schválení výsledku výběrového řízení – oprava hasičské klubovny 

7. Schválení smlouvy o dílo s vybraným uchazečem 

8. Schválení nového nájemce nebytového prostoru , dle zveřejněného záměru obce 

9. Podání žádosti o dotaci z Olomouckého kraje z programu obnovy venkova –

rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Loučka 

10.  Různé 

      11.  Diskuse 

      12.  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.  
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Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje program 22. zasedání zastupitelstva obce 

Loučka 

Výsledek hlasování :    pro:            5                              

               omluveni :  2  

 

Usnesení č.22/1/2017 bylo schváleno. 

 

 

 

2. Schválení ověřovatele zápisu a zapisovatele   

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu Pavel Hrabal  a Pavla Pevná. Dále dal návrh na 

zapisovatele :  Evu Hrabalovou 

 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje: 

- ověřovatele zápisu:   Pavla Hrabala  a Pavlu Pevnou 

- zapisovatele:  Evu Hrabalovou 

 

Výsledek hlasování : pro :           5  

                       omluveni :  2      

      

Usnesení č. 22/2/2017 bylo schváleno. 

 

 

 

3. Kontrola usnesení č.  21/2017  

Starosta obce informoval zastupitelstvo, že úkoly z  usnesení č. 21/2017 byly splněny.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání bere na vědomí  :  

- usnesení č. 20/2017 a to bez výhrad. 

 

Výsledek hlasování : pro:            5  

                                  omluveni:   2 

 

Usnesení č.22/3/2017 bere na vědomí. 

 

 

 

4. Rozpočtové opatření  č. 11/2017 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s Rozpočtovým opatřením č. 11/2017 k 23. 11. 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 rozpočtové opatření byla schváleno starostou obce.  

 

 



 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání bere na vědomí   

Rozpočtové opatření  č.11/2017 k 23. 11. 2017 dle zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů. 

Výsledek hlasování : pro:            5  

            omluveni :  2  

 

Usnesení č. 22 / 4 /2017 bere na vědomí. 

 

 

5. Schválení rozpočtu na rok 2018 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s návrhem rozpočtu na rok 2018 a s největšími 

akcemi v rozpočtu obce a to :  

- rekonstrukce veřejného osvětlení 3631/6121 v částce 1 500 000 Kč  

- stavební úpravy klubovny pro  hasiče 6171/5171 v částce 690 000 Kč  

Při projednávání  rozpočtu nebyly vzneseny žádné změny k rozpočtu . Příjmová část rozpočtu 

v částce 4 370 000 Kč  a výdajová část rozpočtu v částce 4 370 000 Kč. Návrh rozpočtu 

zveřejněn dne 23. 11. 2017 a sejmut dne 18. 12. 2017. 

Rozpočet obce Loučka na rok 2018 v částce 4 370 000 Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje : 

- Rozpočet obce Loučka na rok 2018 v částce 4 370 000 Kč. 

Výsledek hlasování : pro:            5  

            omluveni :  2  

 

Usnesení č. 22 / 5 /2017 schvaluje. 

 

 

6. Schválení výsledku výběrového řízení – oprava hasičské klubovny 
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s výsledkem výběrového řízení na veřejnou zakázku 

„Stavební úpravy klubovny pro hasiče v obci Loučka“. Výběrové řízení bylo provedeno na 

základě podmínek pro výběrové řízení jako zakázka malého rozsahu na stavební práce, dle 

ustanovení § 27 zákona mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v účinném znění. Byly osloveny 3 firmy viz. příloha Zpráva o posouzení kvalifikace, 

posouzení a hodnocení nabídek. 

Po provedení srovnání nabídkových cen uchazečů se na prvním místě, z důvodu nejnižší 

nabídnuté ceny v částce 580 187,99 Kč za provedení zakázky, umístila firma : FACTORY 

2014 a.s., Palackého 824/28, 784 01 Litovel   

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje :  

- vítěznou firmu FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 784 01 Litovel dle zprávy  

o posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek. 

Výsledek hlasování : pro:            5  

            omluveni :  2  

 

Usnesení č. 22/6/ /2017 schvaluje. 

 



 

 

 

7. Schválení smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na zakázku – Stavební úpravy 

klubovny pro hasiče v obci Loučka 

Hodnotící komise předložila zastupitelstvu obce Smlouvu o dílo č. 118/17 s vítěznou firmou 

FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 784 01 Litovel  a pověřila starostu obce podepsání 

výše uvedené smlouvy na akci Stavební úpravy klubovny pro hasiče v obci Loučka na částku 

580 187,99 Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje  :  

Smlouvu o dílo č. 118/17  - Stavební úpravy klubovny pro hasiče v obci Loučka 

 

Pověřuje starostu obce Leo Kordase, podpisem této smlouvy. 

Výsledek hlasování : pro:            5  

            omluveni :  2  

 

Usnesení č. 22 / 7 /2017 schvaluje. 

 

 

 

8. Schválení nového nájemce nebytového prostoru , dle zveřejněho záměru obce 
Starosta obce seznámil zastupitelstvu, že byla podána výpověď z nebytového prostoru od 

firmy ARRIVA Morava, a.s., Vítkovická 3133/5, Ostrava k 31.12.2017. Proto byl zveřejněn 

Záměr obce Loučka pronajmout nebytový prostor, stavební objekt Loučka č. p. 76 (zastavěná 

plocha a nádvoří) za účelem pronájmu zřízení nocovny  pro řidiče autobusů. Tento záměr byl 

zveřejněn dne 25. 11. 2017 a sejmut dne  14. 12. 2017. Do tohoto termínu se přihlásila firma 

VOJTILA TRANS s.r.o., Mlýnská 522, 798 17 Smržice, IČO: 26236699, DIČ: CZ26236699, 

která souhlasila s podmínkami pronájmu.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje  :  

Smlouvu o pronájmu nocovny řidičů mezi Obcí Loučka a firmou VOJTILA TRANS s.r.o. 

Smržice  na dobu neurčitou, s platností od 1. 1. 2018 a pověřuje starostu obce podpisem této 

smlouvy. 

Výsledek hlasování : pro:            5  

            omluveni :  2  

 

Usnesení č. 22 / 8 /2017 schvaluje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Podání žádosti o dotaci z Olomouckého kraje z programu obnovy venkova –

rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Loučka 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo, že je nutno podat žádost  na rok 2018 z Programu 

obnovy venkova Olomouckého kraje a to na akci : rekonstrukce veřejného osvětlení v obci 

Loučka. Obecní zastupitelstvo pověřilo starostu, aby podal žádost na výše uvedenou akci  

v roce 2018. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje  :  

Podání žádosti z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje na akci  : rekonstrukce 

veřejného osvětlení v obci Loučka 

 

Výsledek hlasování : pro:            5  

            omluveni :  2  

 

Usnesení č. 22 / 9 /2017 schvaluje. 

 

10. Diskuse  

- nové jízdní řády autobusové 

- zápis z přezkoumání hospodaření v roce 2017 

- poděkování od Mirko Spurníka, ředitele DZ Bílsko 

- dotaz ohledně pobíhání psů v obci - hlášení 

 

11. Závěr 

Starosta poděkoval za práci  členům zastupitelstva,  občanům obce a všem popřál krásné 

vánoce a mnoho zdraví do nového roku 2018.  

 

Zapsala : Hrabalová 

Ověřovatelé zápisu :    Pavel Hrabal                    …………………………. 

 

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

 

    

                                                ………………………………. 

       Leo Kordas – starosta obce 

 

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

 

      Marcela Mereďová –místostarostka obce 

v Loučce dne 19. 12. 2017 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce :  19. 12.  2017 

Sejmuto z elektronické úřední desky :        6.  1.   2018   


