
 
 

   
                  Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina 

 

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

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka 

č. 25 / 2018, které se konalo dne  13. 6. 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 z minulého zasedání 

4. Rozpočtová opatření  

5. Schválení závěrečního účtu obce za rok 2017 včetně Zprávy nezávislého auditora  

o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 

6. Schválení účetní závěrky za rok 2017 

7. Finanční dar na provoz Pošty Partner Cholina 

8. Přistoupení obce Loučka do Sdružení místních samospráv ČR 

9. Zajištění výběrového řízení na akci VO Loučka a jmenování  hodnotící komise 

10. 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 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.  

Dále starosta podal návrh na rozšíření programu o bod :  

8. Přistoupení obce Loučka do Sdružení místních samospráv ČR 

9. Zajištění výběrového řízení na akci VO Loučka a jmenování hodnotící komise 
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Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje program 25. zasedání zastupitelstva obce 

Loučka rozšířený o bod :  

8. Přistoupení obce Loučka do Sdružení místních samospráv ČR 

9. Zajištění výběrového řízení na akci VO Loučka a jmenování  hodnotící komise 

Výsledek hlasování :    pro:            5                              

               omluven :   1  

 

Usnesení č.25/1/2018 bylo schváleno. 

 

 

 

2. Schválení ověřovatele zápisu a zapisovatele   

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu Pavla Hrabala  a Michala Marka. Dále dal návrh 

na zapisovatele :  Evu Hrabalovou 

 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje: 

- ověřovatele zápisu:  Pavla Hrabal a Michal Marek   

- zapisovatele:  Evu Hrabalovou 

 

Výsledek hlasování : pro :           5  

                       omluven  :  1      

      

Usnesení č. 25/2/2018 bylo schváleno. 

 

 

 

3. Kontrola usnesení č.  24/2018  

Starosta obce informoval zastupitelstvo, že úkoly z  usnesení č. 24/2018 byly splněny.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání bere na vědomí  :  

- usnesení č. 24/2018 a to bez výhrad. 

 

Výsledek hlasování : pro:            5  

                                  omluven:    1 

 

Usnesení č.25/3/2018 bere na vědomí. 

 

 

 

4. Rozpočtové opatření  č. 5/2018  

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s Rozpočtovým opatřením a č. 5/2018 dle zákona číslo 

250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle § 16. Tato rozpočtové 

opatření bylo vypracováno dle skutečných příjmů a výdajů a bylo zapracováno ve výkazů Fin-

2-12M .Rozpočtové opatření č. 5/ 2018 bylo schváleno starostou obce. 

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání bere na vědomí:  

Rozpočtové opatření č.5/2018 dle zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů. 

 

Výsledek hlasování : pro:            5  

            omluveni :  1  

 

Usnesení č. 25/ 4 /2018 bere na vědomí rozpočtové opatření č.5/2018. 

 

 

5. Schválení závěrečního účtu obce za rok 2017 včetně Zprávy nezávislého auditora  

o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s podklady pro závěrečný účet obce Loučka včetně 

zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje : 

Závěrečný účet obce Loučka za rok 2017 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce Loučka za rok 2017 s výsledkem :  

„Souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad“ 

 

Výsledek hlasování : pro:            5  

            omluveni :  1  

 

Usnesení č. 25/ 5/2018 schvaluje. 

 

 

6. Schválení účetní závěrky za rok 2017 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s podklady pro schválení účetní závěrky za rok 2017 

k rozvahovému dni 31. 12. 2017 a to :  

- výkaz o plnění rozpočtu Fin 

- rozvaha 

- výkaz zisku a ztrát 

- příloha 

- inventarizační zpráva 

- zpráva nezávislého auditora 

- závěrečný účet 

- čerpání dotací 

- inventarizační zpráva za rok 2017 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje : 

- účetní závěrku za rok 2017 se závěrem „schváleno“ 

 

Výsledek hlasování : pro:            5  

            omluveni :  1  

 

Usnesení č. 25 / 6 /2018 schvaluje. 

 

 



7. Finanční dar na provoz Pošty Partner Cholina 
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se žádostí obce Cholina o poskytnutí finančního daru na 

provoz Pošty Partner v Cholina na rok 2018 a to z důvodu zachování služeb pro občany naší 

obce a to ve výši 10 000 Kč za rok. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje : 

Poskytnutí finančního daru obci Cholina na provoz Pošty Partner v částce 10 000 Kč na rok 

2018.  

 

Výsledek hlasování : pro:            4 

                                  proti :         1  

            omluveni :  1  

 

Usnesení č. 25 /7/2018  schvaluje. 

 

 

8. Přistoupení obce Loučka do Sdružení místních samospráv ČR 
Starosta obce seznámil zastupitelstvo tím, že je nutné přistoupit do Sdružení místních 

samospráv ČR, kteří nám budou zabezpečovat agendu o ochraně osobních údajů GDPR.  

 

Návrh usnesení: 

    Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje : 

 - přistoupení obce Loučka, Loučka č. 76, 783 22 Cholina, IČ: 00576247 do Sdružení 

    Místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odt. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 

    Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České 

    republiky  

 

   Zastupitelstvo obce Loučka ukládá :  

- starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu 

   sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva 

   obce.  

  

Výsledek hlasování : pro:            5  

            omluveni :  1  

 

Usnesení č. 25 / 8/2018 schvaluje a ukládá. 

 

 

 

9. Zajištění výběrového řízení na akci VO Loučka a jmenování  hodnotící komise 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s tím, že je nutno vypsat výběrové řízení na akci 

„Veřejné osvětlení v obci Loučka „ a jmenovat hodnotící komisi.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje : 

-  zajištění výběrového řízení  na akci „Veřejné osvětlení v obci Loučka“ a hodnotící komisi 

   ve složení :   

   předseda : Bc. Martin Pevný 

   členové :  Pavel Hrabal, Marcela Mereďová 



 

Výsledek hlasování : pro:            5 

                                  omluveni :  1  

 

Usnesení č. 25 /9/2018  schvaluje. 

 

 

10. Různé :  

- ČEZ – výkopové práce v obci v období červenec 2018 – červen 2019 

- konání mše Svaté v obecní kapli v 11.00 hod.  

- nové smlouvy o odběru vody INSTA Olomouc 

- výsadba lípy v obci  

 

 

 

 

Zapsala : Hrabalová 

 

 

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

 

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

 

 

 

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

       Leo Kordas – starosta obce 

 

 

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

 

      Marcela Mereďová –místostarostka obce 

 

 

 

v Loučce dne  14. 6. 2018 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce :  14. 6. 2018 

Sejmuto z elektronické úřední desky :      7. 7.   2018 


