
 
 

   
                  Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina 

 

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

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka 

č. 24 / 2018, které se konalo dne  25. 4. 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. 23/2018 

4. Rozpočtová opatření  

5. Obecní úřad – dokončení oprav 

6. Charita Šternberk – finanční příspěvek 

7. Uzavření smlouvy s Úřadem práce Olomouc – veřejná služba 

8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby  

č. IE-12-8004702/SOBS047 

9. Schválení - Dohody o provedení práce dle zákona o obcích§ 84 odst.2 písm.p -vyslovit 

souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce, 

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 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 24. zasedání zastupitelstva obce 

Loučka 

Výsledek hlasování :    pro:            5                              

               omluven :  1  

 

Usnesení č.24/1/2018 bylo schváleno. 

 

 

 

2. Schválení ověřovatele zápisu a zapisovatele   

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

na zapisovatele :  Evu Hrabalovou 

 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje: 

- ověřovatele zápisu:   Michal Marek  a Pavla Pevná 

- zapisovatele:  Evu Hrabalovou 

 

Výsledek hlasování : pro :           5  

                       omluven  :  1      

      

Usnesení č. 24/2/2018 bylo schváleno. 

 

 

 

3. Kontrola usnesení č.  23/2017  

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. 23/2017 a to bez výhrad. 

 

Výsledek hlasování : pro:            5  

                                  omluven:    1 

 

Usnesení č.24/3/2018 bere na vědomí. 

 

 

 

4. Rozpočtové opatření  č. 2/2018 , č. 3/2018 a č.4/2018 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s Rozpočtovým opatřením č. 2/2018, č. 3/2018  

a č, 4/2018dle 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 . Rozpočtová opatření č. 2/2018 č. 3/2018 schválena 



starostou obce. Rozpočtové opatření č. 4/ 2018 bylo předloženo ke schválení zastupitelstvu 

obce Loučka.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání bere na vědomí:  

Rozpočtové opatření  č.2/2018 a č.3/2018 dle zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů. 

Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje :  

Rozpočtové opatření č.4/2018 dle zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů. 

 

Výsledek hlasování : pro:            5  

            omluveni :  1  

 

Usnesení č. 24 / 4 /2018 bere na vědomí rozpočtové opatření č.2/2018 a 3/2018 a 

schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018. 

 

 

5. Obecní úřad – dokončení oprav 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s objednávkou č. 03/18/Mau. na akci : Stavební úpravy 

obecního úřadu Loučka“ v částce 73 000 Kč bez DPH dle předloženého rozpočtu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje : 

Objednávku č. 03/18/Mau. na akci „Stavební úpravy obecního úřadu Loučka“ 

 

Výsledek hlasování : pro:            5  

            omluveni :  1  

 

Usnesení č. 24 / 5 /2018 schvaluje. 

 

 

6. Příspěvek pro Charitu Šternberk 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo se žádostí o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na 

rok 2018 na provoz pečovatelské a ošetřovatelské  služby v rodinách pro občany z Loučky na 

základě darovací smlouvy. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje : 

Poskytnutí daru pro Charitu Šternberk, iČ: 45238642 v částce 5 000 Kč na provoz 

pečovatelské a ošetřovatelské služby. 

 

Výsledek hlasování : pro:            5  

            omluveni :  1  

 

Usnesení č. 24 / 6 /2018 schvaluje. 

 

 

 

 



7. Uzavření smlouvy s Úřadem práce Olomouc – veřejná služba 
Starosta obce seznámil zastupitelstvo , že bude uzavřena smlouva s Úřadem práce Olomouc- 

veřejná služba pro jednu osobu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje : 

Uzavření smlouvy s Úřadem práce Olomouc – veřejná služba.  

 

Výsledek hlasování : pro:            5  

            omluveni :  1  

 

Usnesení č. 24 / 7/2018  schvaluje. 

 

 

8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění   

stavby č. IE-12-8004702/SOBS047 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-8004702/SOBS047 mezi Obcí Loučka a ČZ 

Distribuce , a.s. obsahem věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné umístit, 

provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na dotčených nemovitostech 

provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí povinné výkon těchto 

práv strpět. Předpokládaný rozsah omezení dotčených nemovitostí věcným břemene činí 3m2. 

Bude vyplacená jednorázová náhrada v částce 4 000 Kč + DPH.  

 

Návrh usnesení: 

    Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje : 

 - Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

   č. IE- 12-8004702/SOBS047 

 

Výsledek hlasování : pro:            5  

            omluveni :  1  

 

Usnesení č. 24 / 8/2018 schvaluje. 

 

 

9. Schválení – Dohody o provedení práce 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s Dohodou o provedení práce, dle zákona o obcích, § 84 

odst 2 písm.p -vyslovovat souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem 

zastupitelstva obce, Sjednaná práce – sečení obecním traktorem, v částce 3 000 Kč. 

 

Návrh usnesení: 

    Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje : 

 - Dohodu o provedení práce , dle zákona o obcích §84 odst.2 písm p.vyslovit souhlas se 

  vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce.  

 

Výsledek hlasování : pro:            5  

            omluveni :  1  

 

Usnesení č. 24 / 9/2018 schvaluje. 

 



10. Různé :  

- územní plán – podané námitky ( řeší stavební úřad + architekt) 

- pořádání akce – Pálení čarodějnic , pořadatel SDH Loučka 

 

 

 

11. Diskuse  

- vyhláška ohledně pálení trávy a větví 

- poděkování ženám za výzdobu obce na velikonoce   

 

 

 

Zapsala : Hrabalová 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu :    Michal Marek                …………………………. 

 

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

 

 

 

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

       Leo Kordas – starosta obce 

 

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

 

      Marcela Mereďová –místostarostka obce 

 

 

 

 

v Loučce dne 28. 4. 2018 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce :  29. 4.  2018 

Sejmuto z elektronické úřední desky :      18. 5.  2018   


