
 
 

   
                  Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina 

 

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

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka 

č. 23 / 2018, které se konalo dne  14. 2. 2018 
 

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

                       

  

Omluveni :    Martin Müller 

  

Hosté :  presenční listina 

 

Program :  

1. Zahájení schůze a schválení programu 

2. Jmenování ověřovatele zápisu a zapisovatele  

3. Kontrola usnesení č. 22/2017 

4. Rezignace na mandát člena zastupitelstva 

5. Volba předsedy finančního výboru 

6. Rozpočtová opatření 

7. Inventarizační zápis 2017 

8. Různé 

      9.  Diskuse 

     10.  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 omluven 1 člen.  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 23. zasedání zastupitelstva obce 

Loučka 

Výsledek hlasování :    pro:            5                              

               omluven :  1  

 

Usnesení č.23/1/2018 bylo schváleno. 

 

 

 

2. Schválení ověřovatele zápisu a zapisovatele   

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu Pavla Hrabala  a Pavlu Pevnou. 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  

                       omluven  :  1      

      

Usnesení č. 23/2/2018 bylo schváleno. 

 

 

 

3. Kontrola usnesení č.  22/2017  

Starosta obce informoval zastupitelstvo, že úkoly z  usnesení č. 22/2017 byly splněny.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání bere na vědomí  :  

- usnesení č. 22/2017 a to bez výhrad. 

 

Výsledek hlasování : pro:            5  

                                  omluven:    1 

 

Usnesení č.23/3/2018 bere na vědomí. 

 

 

 

4. Rezignace na mandát člena obecního zastupitelstva  

Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s dopisem ohledně : Rezignace na mandát člena 

obecního zastupitelstva Loučka a to Bc. Blanky Venusové  z důvodu změny trvalého pobytu  

a tedy nemožnosti nadále plnit povinnosti člena zastupitelstva obce Loučka. 

Dle zákona č. 491/2001 zákona o volbách do zastupitelství obcí , § 55 odst. 3 c.) 

neslučitelnosti funkce  – změna trvalého pobytu.  

Obecní zastupitelstvo vzalo výše uvedenou Rezignaci na mandát člena obecního 

zastupitelstva Loučka na vědomí a zánik mandátu k datu doručení a to k 7. 2. 2018. 

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání bere na vědomí  

Rezignaci na mandát člena obecního zastupitelstva Loučka Bc., Blanky Venusové k  7. 2. 

2018, dle zákona č. 491/2001 Sb., zákona o volbách do zastupitelství obcí , § 55 odst.3 c) 

neslučitelnosti funkce– změna trvalého pobytu.  

Výsledek hlasování : pro:            5  

            omluveni :  1  

 

Usnesení č. 23 / 4 /2018  bere na vědomí. 

 

 

5. Volba předsedy finančního výboru  

Starosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. 

Hlasování bude veřejné. Byl podán návrh na předsedu finančního výboru a to Michala Marka.  

Před hlasováním byla podána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 

sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka volí předsedou finančního výboru p. Michala Marka, nar.  

11. 11.1987, bytem Loučka č. 105.  

 

Výsledek hlasování : pro:            5  

            omluven :   1  

 

Usnesení č. 23 / 5 /2018 se  volí předseda finančního výboru. 

 

 

 

6. Rozpočtové opatření  č. 12/2017 a rozpočtové opatření č. 1/2018 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s Rozpočtovým opatřením č. 12/2017 k 31. 12. 2017  

a rozpočtovým opatřením č. 1/2018 k 29. 1. 2018 dle zákona číslo 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle § 16. Tato rozpočtová opatření byla  

vypracována dle skutečných příjmů a výdajů a byly zapracovány ve výkazů Fin-2-12M . Tato 

rozpočtová opatření byla schválena starostou obce.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání bere na vědomí   

Rozpočtové opatření  č.12/2017 k 31. 12. 2017  a č. 1/2018 k 29. 1. 2018 dle zákona číslo 

250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

 

Výsledek hlasování : pro:            5  

            omluveni :  1  

 

Usnesení č. 23 / 6 /2018 bere na vědomí. 

 

 

7. Inventarizační zápis 2017 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s inventarizačním zápisem za rok 2017. Nebyly zjištěny 

žádné inventarizační rozdíly.   

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání bere na vědomí : 

Inventarizační zprávu za rok 2017. 

 

Výsledek hlasování : pro:            5  

            omluveni :  1  

 

Usnesení č. 23 / 6 /2018 bere na vědomí. 

 

 

8. Různé :  

- informace ohledně opravy hasičské klubovny 

- veřejné projednávání územního plánu v březnu 2018 

 

9. Diskuse  

- nové jízdní řády autobusů od 1. 3. 2018 

- rozježděné a rozbité obecní cesty  

 

 

10. 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 17. 2. 2018 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce :  17. 2.  2018 

Sejmuto z elektronické úřední desky :        6. 3.  2018   


