
 
 

   
                  Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina 

 

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

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka 

č. 26 / 2018, které se konalo dne 30. 8. 2018 
 

 
Přítomni :     Leo Kordas,  Pavla Pevná, Martin Müller, Michal Marek, Marcela Mereďová   

                        

Omluven  :    Pavel Hrabal 

  

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 výsledků výběrového řízení na akci „Veřejné osvětlení v obci Loučka“ 

6. Schválení smlouvy s vybraným uchazečem  na akci „Veřejné osvětlení v obci Loučka“ 

dle výběrového řízení  

7. Různé 

      8.   Diskuse 

 

1.Zahájení schůze a schválení programu 

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19.00 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.  

 

Návrh usnesení:  

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

Loučka:  

Výsledek hlasování :    pro:            5                              

               omluven :   1  

 

Usnesení č.26/1/2018 bylo schváleno. 
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2. Schválení ověřovatele zápisu a zapisovatele   

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

na zapisovatele :  Evu Hrabalovou 

 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje: 

- ověřovatele zápisu:  Pavla Pevná  a Michal Marek   

- zapisovatele:  Evu Hrabalovou 

 

Výsledek hlasování : pro :           5  

                       omluven  :  1      

      

Usnesení č. 26/2/2018 bylo schváleno. 

 

 

3. Kontrola usnesení č.  25/2018  

Starosta obce informoval zastupitelstvo, že úkoly z  usnesení č. 25/2018 byly splněny.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání bere na vědomí  :  

- usnesení č. 25/2018 a to bez výhrad. 

 

Výsledek hlasování : pro:            5  

                                  omluven:    1 

 

Usnesení č.26/3/2018 bere na vědomí. 

 

 

 

4. Rozpočtová opatření  č. 6/2018 , č. 7/2018 a č. 8/2018 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s Rozpočtovým opatřením a č. 6/2018 k datu 20. 6. 

2018 , č.7/2018 k datu 19. 7. 2018 č č. 8/2018  k 30.8.2018 dle zákona číslo 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle § 16. Tato rozpočtové opatření bylo 

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

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání bere na vědomí:  

Rozpočtové opatření č.6/2018 a č. 7/2018 dle zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů. 

 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje :  

Rozpočtové opatření č. 8/2018 dle zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů  

 

Výsledek hlasování : pro:            5  

            omluven  :  1  

 

Usnesení č. 26/4/2018 bere na vědomí rozpočtové opatření č.6/2018 a č.7/2018 a schvaluje 

rozpočtové opatření č. 8/2018.  



 

 

5. Schválení výsledků výběrového řízení na akci „Veřejné osvětlení v obci Loučka“ 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s výsledky výběrové řízení na akci „Veřejné osvětlení 

v obci Loučka“, které proběhalo dne 13. 8. 2018. Byly osloveny tři firmy dle zákona  

o veřejných zakázkách. Každé firmě byl rozeslán slepý rozpočet stavby.  

Uchazeči zaslali nabídky z kterých komise pro otevírání obálek sestavila pořadí  dle § 110 

odst. 2 zákona o veřejných zakázkách :  

 

1. Firma Grent Žáček s.r.o., Chromeč 40, 789 01  Zábřeh na Moravě  

    Cena s DPH – 2 728 792 Kč  

2. Emontas s.r.o. , Jiráskova 1273/7a, 779 00 Olomouc – Hodolany 

    Cena s DPH -  3 020 672 Kč  

3. Elpremont  elektromontáže s.r.o, ČSA 961, 783 53 Velká Bystřice 

    Cena s DPH -  3 144 970,88 Kč 

Dále spis výběrového řízení.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje : 

- posouzení nabídek dle § 110 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách 

 

Výsledek hlasování : pro:            5  

            omluven :  1  

 

Usnesení č. 26 / 6 /2018 schvaluje. 

 

 

 

6. Schválení smlouvy s vybraném uchazečem  na akci „Veřejné osvětlení v obci Loučka“  

      dle výběrového řízení  

Starosta obce předložil zastupitelstvu obce Smlouvu o dílo mezi účastníky a to :  

Obcí Loučka, Loučka č. 76, 783 22 Cholina, IČ: 00576247 zastoupena starostou Leo 

Kordasem a firmou GRENT – ŽVÁČEK s.r.o., Chromeč 40, 789 01 Zábřeh, IČ: 26808251, 

DIČ: CZ26808251 zastoupena jednatelem p. Miroslavem Žváčkem.  

Předmětem smlouvy o dílo je : Stavební práce : Veřejné osvětlení v obci Loučka“ 

Cena díla :  2 728 792 Kč včetně DPH 

Zhotovení díla : nejdříve srpen  2018 dokončení stavebních prací duben 2019, dále jen 

smlouva. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje  : 

Smlouvu o dílo  na projekt „Veřejné osvětlení v obci Loučka“ a pověřuje starostu obce 

jejím podpisem.  

Výsledek hlasování : pro:            5 

            omluven :   1  

 

Usnesení č. 26 /6/2018  schvaluje. 

 

 

 



7. Různé :  

- mobilní sběr objemných a nebezpečných odpadů – podzim 2018 

- informace o konání voleb do zastupitelstva obce 5. a 6. 10. 2018  

- starosta poděkovat všem členům zastupitelstva a pracovníkům obce za plnění svých  

   pracovních  úkolů ve volebním období 2014 -2018  

 

 

 

 

Zapsala : Hrabalová 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu :    Pavla Pevná                …………………………. 

 

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

 

 

 

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

       Leo Kordas – starosta obce 

 

 

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

 

      Marcela Mereďová –místostarostka obce 

 

 

 

 

v Loučce dne  31. 8. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce :  31. 8. 2018 

Sejmuto z elektronické úřední desky :      16. 9. 2018 


