
   
                  Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina 

 

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

 

 

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Loučka 
konané dne 31. 10. 2014 , od 17:00 hodin na obecním úřadě 

 
 

Program :  

1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele 

2. Schválení programu 

3. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolněni 

(§71 zákona o obcích) 

4. Volba starosty a místostarosty  

a) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

b) volba starosty 

c) volba místostarosty 

5. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a) volba předsedy finančního výboru 

b) volba předsedy kontrolního výboru 

6. Zřízení kulturní, sociální a sportovní komise  

a) volba předsedy kulturní komise  

b) volby předsedy sociální komise 

c) volba předseda sportovní komise  

7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva ( § 72  

       zákona o obcích) 

8. Diskuse  

 

Zahájení zasedání zastupitelstva  

 

Zasedání Zastupitelstva obce Loučka bylo zahájeno v 17:00 hodin dosavadním starostou obce 

Leo Kordasem.  

Před zasedáním bylo členům zastupitelstva obce ( při prezentaci) předáno osvědčení o zvolení 

členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 

obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.  

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, tak aby se v souladu s § 91 

odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), v platném znění , konalo se do 15 

dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. 

Lhůta uplynula dne 24. 10. 2014 v 16:00 hod., žádný návrh nebyl podán.  

Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Loučka 

zvěřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 23. 10. 2014 do 31. 10. 2014 

a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 
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Předsedající chůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) 

konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

 

Složení slibu členy zastupitelstva  

 

Předsedající v souladu s § 69 odst.2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke 

složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že 

odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§55 zákona 

č. 4918/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném 

znění). 

 

Složené slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona 

 o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci 

budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Loučka a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony 

České republiky“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu 

pronesením slova „slibuji“ a podpisem na příloze č.2. 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.  

 

 

1. Schválení ověřovatele zápisu a zapisovatele   

Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu : Pavlu Pevnou a  Bc. Blanku Venusovou . Dále 

dal návrh na zapisovatele Bc. Evu Hrabalovou.  

 

 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka pro projednání schvaluje: 

- ověřovatele zápisu: Pavlu Pevnou a Bc. Blanku Venusovou 

- zapisovatel: Bc. Evu Hrabalovou  

 

Výsledek hlasování : pro : 7  

                                  proti : 0 

            zdržel : 0 

                                   

Usnesení č. 1/10/2014  bylo schváleno. 

 

 

2. Schválení programu:    

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 

zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.  

Dále předsedající podal návrh na rozšíření programu o body: 

 č. 8 – schválení zástupce pro zastupování obce v MAS Region Haná 

 č. 9 – schválení zástupce pro zastupování obce ve Vodovodu Pomoraví, svazku obcí . 

K návrhu programu a k rozšíření programu o body č. 8 a č. 9  nebyly vzneseny žádné 

připomínky.  

Předsedající dal hlasovat o programu.  

 

 

 



Návrh  usnesení  

Zastupitelstvo obce Loučka pro projednání: 

 - schvaluje změnu programu ustavujícího zasedání obce Loučka v tomto rozsahu :  

Rozšíření programu o :  

bod č. 8 – schválení zástupce pro zastupování obce v MAS Region Haná, Těšeticko 

bod č. 9 – schválení zástupce pro  zastupování obce ve Vodovodu Pomoraví, svazek obcí 

Kostelec na Hané 

 

Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje následující rozšířený program ustavujícího zasedání :  

 

3. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolněni 

(§71 zákona o obcích) 

4. Volba starosty a místostarosty  

a) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

b) volba starosty 

c) volba místostarosty 

5. Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru 

a) volba předsedy finančního výboru 

b) volba předseda kontrolního výboru  

6. Zřízení kulturní, sociální a sportovní komise 

a) volba předsedy kulturní komise 

b) volba předsedy sociální komise 

c) volba předsedy sportovní komise  

7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva ( § 72 zákona 

o obcích) 

8. Schválení zástupce pro zastupování obce v MAS Region Haná, Těšeticko 

9. Schválení zástupce pro zastupování obce ve Vodovodu Pomoraví, svazek obcí, Kostelec na 

Hané  

10. Diskuse   

   

Výsledek hlasování : pro:      7  

                                  proti :   0 

            zdržel : 0 

                                 

Usnesení č.2/10/2014 bylo schváleno. 

 

 

3. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolněni (§71 zákona o obcích) 

Předsedají konstatoval, že  funkce výkonu zastupitelů obce Loučka bude  pro volební období 

2014 – 2018 neuvolněná. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo.  

 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka neschvaluje žádného zastupitele obce Loučka pro výkon 

uvolněné funkce pro volební období 2014 – 2018. 

  

Výsledek hlasování : pro:      7  

                                  proti :   0 



                                  zdržel : 0 

 

Usnesení  č. 3/10/2014 bylo schváleno. 

 

 

4. Volba starosty a místostarosty   

 

A. Určení způsobu volby starosty a místostarosty : 

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty 

 a místostarosty veřejným hlasováním. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení 

návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly vzneseny.  

 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje způsob volby starosty a místostarosty veřejným 

hlasováním.  

 

Výsledek hlasování : pro:      7  

                                  proti :   0 

                                  zdržel : 0 

 

Usnesení  č. 4A/10/2014 bylo schváleno. 

 

  

B. Volba starosty  

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byl podán 

následující návrh: člen zastupitelstva p. Martin Müller navrhl zvolit do funkce starosty p. Leo 

Kordase. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Loučka volí starostou obce Loučka  p. Leo Kordase, nar. 27. 11. 1943, 

bytem Loučka č. 99.  

 

Výsledek hlasování : pro:      6 

                                  proti :   0 

            zdržel : 1 

                                  

Usnesení  č. 4B/10/2014 bylo schváleno. 

 

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání ( dále veden) jako „předsedající“. 

 

 

C. Volba místostarosty   

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byl podán  

návrh zvolit do funkce místostarostky obce Loučka p. Marcelu Mereďovou.  

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo.  

 

 



Návrh  usnesení :  

 Zastupitelstvo obce Loučka volí místostarostou obce Loučka p. Marcelu Mereďovou, 

 nar. 1. 9. 1969, bytem Loučka č. 73.  
 

Výsledek hlasování : pro:       6  

                                  proti :    0 

                                  zdržel :  1 

 

Usnesení č. 4C/10/2014 bylo schváleno. 

 

 

5. Zřízení finančního a kontrolního výboru  

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor 

 ( § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm I(zákona o obcích), neboť funkční období výborů 

předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo 

určuje počet členů výboru, který musí být lichý, přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít 

nejméně tři členy § 119 odst. 1 zákona o obcích. Členy výboru mohou být členové 

zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva. Členem 

finančního a kontrolního výboru nemůže být starosta ani místostarosta obce.   

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor, přičemž každý 

z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl.  

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo.  

 

 

A. Volba předsedy finančního výboru : 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů  na funkci předsedy finančního 

výboru. Byl podán návrh na předsedkyni  finančního výboru a to Bc. Blanku Venusovou.  

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo.  

 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka volí předsedkyní finančního výboru Bc. Blanku Venusovou, 

nar. 8. 7. 1968, bytem Loučka č.7. 
 

Výsledek hlasování : pro:      6  

                                  proti :   0 

                                  zdržel : 1 

 

Usnesení č. 5A/10/2014  bylo schváleno. 

 

 

B. Volba předsedy kontrolního výboru:  

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů  na funkci předsedy kontrolního  

výboru. Byl podán návrh na předsedu  kontrolního  výboru a to p. Martina Müllera .  

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo.  

 

 

 



Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka volí předsedou kontrolního výboru p. Martina Müllera, 

 nar. 22. 7. 1968, bytem Loučka č. 10. 
 

Výsledek hlasování : pro:       6  

                                  proti :    0 

                                  zdržel :  1 

 

Usnesení č. 5B/10/2014  bylo schváleno. 

 

 

6. Zřízení kulturní, sociální a sportovní komise  

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval, že pro chod obecního úřadu je nutné zřídit tyto 

komise : kulturní, sociální a sportovní.  

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo kulturní, sociální a sportovní komisi. Jiný návrh 

podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit 

své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.  

 

 

A. Volba předsedy kulturní komise  

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů  na funkci předsedy kulturní 

komise. Byl podán návrh na předsedkyni  kulturní komise a to p. Pavlu Pevnou .  

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo.  

 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka volí předsedkyní kulturní komise  p. Pavlu Pevnou , nar. 

 24. 4. 1966, bytem Loučka č. 14. 
 

Výsledek hlasování : pro:      6  

                                  proti :   0 

                                  zdržel : 1 

 

Usnesení č. 6A/10/2014  bylo schváleno. 

 

 

B. Volba předsedy sociální komise  

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy sociální 

komise. Byl podán návrh na předsedu sociální komise a to p. Michala Marka .  

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo.  

 

 

Návrh usnesení   

Zastupitelstvo obce Loučka volí předsedou sociální komise p. Michala Marka, nar.  

11. 11. 1987, Loučka č. 105. 
 

Výsledek hlasování : pro:      6  

                                  proti :   0 

                                  zdržel : 1 



Usnesení č. 6B/10/2014  bylo schváleno. 

 

 

C. Volba předsedy sportovní  komise :  

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy sportovní 

komise. Byl podán návrh na předsedu sportovní komise a to p. Pavla Hrabala.  

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo.  

 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka volí předsedou sportovní komise p. Pavla Hrabala, nar.  

26. 4. 1964, bytem Loučka č. 71. 
 

Výsledek hlasování : pro:      6  

                                  proti :   0 

                                  zdržel : 1 

 

Usnesení č. 6C/10/2014  bylo schváleno. 

 

 

7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 

zákona o obcích) 

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona  

o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o  odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva, 

poskytována měsíční odměna a to ode dne 1. 11. 2014. 

Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce 

neuplatnili žádná stanoviska.  

 

 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka v souladu s § 72 a § 84 odst.2 písm. n) zákona o obcích stanoví 

měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto :   

starosta :    14.000,- Kč –   hrubého 

místostarosta :                 3.500,-Kč -   hrubého 

předseda výboru:                   700,-Kč -   hrubého 

předseda komise :          700, Kč –  hrubého  

 

Výsledek hlasování : pro:       7  

                                  proti :    0 

                                  zdržel :  0 

 

Usnesení č. 7/ 10/2014  bylo schváleno. 

 

 

 8. Schválení zástupce pro zastupování obce v MAS Region Haná, Těšeticko 

Předsedající seznámil zastupitelstvo obce Loučka, že je nutné schválit zástupce pro 

zastupování  obce v MAS Region Haná, Těšeticko. Byl podán návrh na zástupce p. Leo 

Kordase – starostu obce a p. Marcelu Mereďovou – místostarostku obce, jako náhradníka.  

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo.  



 

 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje p. Leo Kordase – starostu obce pro zástupce v MAS 

Region Haná, Těšeticko. Jako náhradníka schválilo zastupitelstvo p. Marcelu Mereďovou – 

místostarostku obce pro zastupování obce v MAS Region Haná, Těšeticko.  

Výsledek hlasování : pro:      7  

                                  proti :   0 

                                  zdržel : 0 

 

Usnesení č. 8/10/2014  bylo schváleno. 

 

 

9.  Schválení  zástupce pro zastupování obce ve Vodovodu Pomoraví, svazku obcí , 

Kostelec na Hané 

Předsedající seznámil zastupitelstvo obce Loučka, že je nutné schválit zástupce pro 

zastupování obce ve Vodovodu Pomoraví, svazku obcí, Kostelec na Hané. Byl podán návrh na 

zástupce p. Leo Kordase – starostu obce a p. Marcelu Mereďovou – místostarostku obce, jako 

náhradníka.  

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo.  

 

 

Návrh  usnesení :  

Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje p. Leo Kordase – starostu obce pro zastupování obce 

ve Vodovodu Pomoraví, svazku obcí, Kostelec na Hané. Jako náhradníka schválilo 

zastupitelstva p. Marcelu Mereďovou – místostarostku  pro zastupování obce ve Vodovodu 

Pomoraví, svazku obcí, Kostelec na Hané.  

Výsledek hlasování : pro:       7  

                                  proti :    0  

                                  zdržel :  0 

 

Usnesení č. 9/10/2014  bylo schváleno. 

 

 

10. Diskuse 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce Loučka v 18.30 hod.  

 

 

Přílohy zápisu :  

Příloha č. 1 – Litina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce  

Příloha č. 2  - Pozvánka o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce 

Loučka.  

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne : 3. 11. 2014 

 

 

 



Zapisovatel :  Bc.  Eva Hrabalová 

 

 

 

 

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

 

   Bc. Blanka Venusová                    …………………………. 

 

 

 

Starosta obce :             Leo Kordas           …………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední i  elektronické úřední desce :  5. 11. 2014 

 

Sejmuto z úřední i  elektronické úřední desky :     23. 11. 2014 

 


