Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina
IČO: 00576247

e-mail: obec.loucka@volny.cz

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka
č. 5 / 2015, které se konalo dne 29. 6. 2015

Přítomni :
Hosté :

Leo Kordas, Marcela Mereďová, Bc. Blanka Venusová, Pavel Hrabal
Pavla Pevná, Michal Marek , Martin Müller
presenční listina

Program :
1. Zahájení schůze a schválení programu
2. Jmenování ověřovatele zápisu a zapisovatele
3. Kontrola usnesení č.4/2015
4. Rozpočtové opatření č. 2/2015 k 29. 6. 2015
5. Jmenování členů výběrové komise na akci : Zateplení kulturního domu - obec Loučka
6. Schválení zájezdu – termální lázně
7. Žádost p. Zdeňka Soukupa – odkoupení obecní studny před domem Loučka č.72
8. Prodloužení nájemní smlouvy p.Lence Holčíkové
9. 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 7 členů zastupitelstva.
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 obce podal návrh na rozšíření programu
jednání o bod č. 7 - Žádost p. Zdeňka Soukupa – odkoupení obecní studny před domem
Loučka č.72 a o bod č. 8 – Prodloužení nájemní smlouvy- obecní byt p. Lence Holčíkové
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučka po projednání schvaluje :
změnu programu 5. zasedání zastupitelstva obce Loučka v tomto rozsahu :
bod.č. 7 – Žádost p. Zdeňka Soukupa – odkoupení obecní studny před domem Loučka č.72
bod.č 8 – Prodloužení nájemní smlouvy- obecní byt p. Lence Holčíkové

Výsledek hlasování : pro:

7

Usnesení č.5/1/2015 bylo schváleno.
2. Schválení ověřovatele zápisu a zapisovatele
Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu Pavla Hrabala a Martina Müllera. Dále dal
návrh na zapisovatele : Hrabalová.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Loučka pro projednání schvaluje:
- ověřovatele zápisu: Pavla Hrabala a Martina Müllera
- zapisovatelem: Hrabalovou
Výsledek hlasování : pro :

7

Usnesení č. 5/2/2015 bylo schváleno.
3. Kontrola usnesení č.4/2015
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučka pro projednání bere na vědomí :
- usnesení č. 4/2015 a to bez výhrad.
Výsledek hlasování : pro
7
Usnesení č.5/3/2015 bylo vzato na vědomí.
4. Rozpočtové opatření č. 2/2015
Předsedkyně finanční komise seznámila zastupitelstvo obce s Rozpočtovým opatřením
č.2/2015 k datu 29. 6. 2015 dle zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů dle § 16. Toto rozpočtové opatření je vypracováno dle skutečných příjmů
a výdajů a bude zpracováno ve výkaze Fin-2-12M k 29. 6. 2015.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučka pro projednání schvaluje :
Rozpočtové opatření č. 2/2015 k 29. 6 . 2015 dle zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů dle § 16.
Výsledek hlasování : pro
7
Usnesení č.5/4/2015 bylo schváleno.

5. Jmenování členů výběrové komise na akci : Zateplení kulturního domu – obec Loučka
Starosta obce seznámil zastupitelstvo, že bylo dne 23. 6. 2015 vyhlášeno výběrové řízení na
akci : Zateplení kulturního domu – obec Loučka. Veškerá zadávací dokumentace a podrobný
popis akce je zveřejněn na elektronické úřední desce obce Loučka – veřejné zakázky.
Na základě výše uvedených skutečnosti je nutno jmenovat členy výběrové komise. Starosta
navrhl do výběrové komise : předseda : Ing. Jan Limberský, členové : Marcela Mereďová,
Michal Marek, Pavel Hrabal a Leo Kordas.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučka pro projednání schvaluje :
- složení výběrové komise na akci „ Zateplení kulturního domu – obec Loučka „
Předseda : Ing. Jan Limberský - Axiom engineering s.r.o.
Členové : Marcela Mereďová, Michal Marek, Pavel Hrabal, Leo Kordas
Výsledek hlasování : pro

7

Usnesení č.5/5/2015 bylo schváleno.
6. Schválení zájezdu – termální lázně
Starosta obce dal návrh na uskutečnění zájezdu pro všechny občany obce Loučka. Jednalo by
se o odpočinkový zájezd do termálních lázní v termínu sobota 26. 9. 2015. Cena zájezdu
100,-- Kč . Doprava a vstup do termálních lázní zdarma.
Podrobnější informace budou zveřejněny následovně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučka pro projednání schvaluje :
- zájezd do termálních lázní v termínu sobota 26. 9. 2015. Cena zájezdu 100,-- Kč.
Výsledek hlasování : pro

7

Usnesení č.5/6/2015 bylo schváleno.
7. Žádost p. Zdeňka Soukupa – odkoupení obecní studny před domem Loučka č. 72
Starosta obce informoval zastupitelstvo, že byla doručena žádost p. Zdeňka Soukupa ohledně
odkoupení obecní studny před domem Loučka č. 72.
Starosta obce informoval zastupitelstvo, že na tuto studnu jsou napojeny ještě dvě rodiny.
Podal návrh na předložení kupní smlouvy, kde bude podmínka, že z této studny budou
odebírat užitkovou vodu pro vlastní potřebu p. Marii Pruckovou a manžele Wolfovy oba
bytem Loučka č. 26.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučka pro projednání schvaluje :
- předložení kupní smlouvy o prodeji obecní studny, kde bude podmínka,že z této studny
budou odebírat užitkovou vodu pro vlastní potřebu p. Marii Pruckovou a manžele Wolfovy
oba bytem Loučka č. 26.
Výsledek hlasování : pro

7

Usnesení č.5/7/2015 schvaluje .

8. Prodloužení nájemní smlouvy p. Lenka Holčíková, Loučka č. 2
Starosta obce informoval zastupitele, že dne 31. 10. 2015 končí nájemní smlouva s p. Lenkou
Holčikovou – pronájem obecního bytu. Po projednání se nájemní smlouva (pronájem
obecního bytu ) prodlužuje do 31. 12. 2015.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučka pro projednání schvaluje :
- prodloužení nájemní smlouvy – nájem obecního bytu p. Lence Holčíkové do 31. 12. 2015.
Výsledek hlasování : pro

7

Usnesení č.5/8/2015 bylo schváleno.
9. Různé
- podání žádosti na obnovu památek místního významu ( litinový kříž, sochy panny Marie
Lourdské)
- podání žádosti na opravu studánky v Loučce směrem na Slavětín
- stížnost p. Blahy na špatný stav vozovky, těžká lesní technika mu narušuje stavbu plotu
- Vodovod Pomoraví – valná hromada – určení provozovatele
- Region Haná – valná hromada

13. Diskuze
V diskusi nebyly podány ani vzneseny žádné požadavky ani připomínky.
14. Závěr
Starosta poděkoval za účast a zasedáni ukončil v 19.00hod.
Zapsala : Hrabalová
Ověřovatelé zápisu : Pavel Hrabal

………………………….

Martin Müller

………………………….

……………………………….
Leo Kordas – starosta obce

----------------------------------------------Marcela Mereďová –místostarostka obce
V Loučce dne 30. 6. 2015
Vyvěšeno na elektronické úřední desce : 1. 7. 2015
Sejmuto z elektronické úřední desky : 20. 7. 2015

