OBEC LOUČKY
Loučky 34, 512 01 Turnov, telefon: 727 822 787
www.loucky.info, e-mail: obecloucky@seznam.cz
Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loučky,
konaného dne 18.8.2016, od 18:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Loučky (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18 hodin starostkou obce
Lenkou Kvintusovou („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatovala, že
přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu paní Danu Špicovou a pana Martina Melouna a zapisovatelem
Nikol Chludovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesen č.1/8/2016:
Zastupitelstvo obce Loučky určuje ověřovateli zápisu paní Danu Špicovou a pana Martina Melouna a
zapisovatelem Nikol Chludovou.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.1/8/2016 bylo schváleno.

Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva
a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Předsedající dal hlasovat o návrhu
programu.
Návrh usnesení č. 2/8/2016:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
I) Úvod
II) Informace z obecního úřadu
III) Kanalizace v obci
IV) Prodej obecních pozemků
V) Rozpočtová opatření
VI) Diskuze
VII) Závěr
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/8/2016 bylo schváleno.

Bod I – Úvod zasedání
Provedla předsedající v souladu se schváleným programem a přivítala všechny přítomné.

Bod II – Informace z obecního úřadu
Předsedající informovala všechny přítomné o účasti na soutěži Vesnice roku 2016. Tato soutěž byla vyhlášena
na jaře letošního roku a přihlásilo se do ní celkem 17 obcí, přičemž naše obec byla tou nejmenší přihlášenou
obcí libereckého kraje. Hodnotící komise skládající se z 18 hodnotitelů navštívila Loučky dne 6. června. Při této
příležitosti jim byla představena celá obec, místní kostel i Sokolovna. Dne 10. srpna se pak konalo slavnostní
předávání stuh, diplomů a Zlaté cihly. Vítěznou obcí se stala obec Prysk (okres Česká Lípa) a ačkoli obec
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Loučky nebyla oceněna žádnou stuhou, naše Sokolovna byla oceněna Zlatou cihlou v kategorii A (obnova či
rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu). Vítězství je to jistě zasloužené,
jelikož na naší Sokolovně byla provedena rozsáhlá rekonstrukce (r . 2012), pro obec ani pro spolek však toto
vítězství nepřineslo žádné finanční příjmy.
Jen co se za hodnotící komisí zavřely dveře Sokolovny, bylo zjištěno, že Sokolovna byla opět napadena
dřevomorkou. Tento problém se již řešil před rozsáhlou rekonstrukcí sokolovny v roce 2012, avšak nyní je
třeba, řešit ho znovu. Budoucí náklady jsou odhadovány na 300 - 400 tis. Kč, v prvním kroku je třeba zpracovat
projekt, ale již nyní je jasné, že bude nutné dát všechno dřevo pryč, zhotovit novou podlahu, nové omítky, nové
obložení zdí atd. Ohrožena je tak i místní kultura a např. volební místnost, protože do sokolovny je nyní vstup
zakázán.
Obec získala dotaci z dotačního programu Bezpečně na obecní úřad, kterou uděluje liberecký kraj. Dotace v
hodnotě max. 95 tis. Kč bude čerpána na opravu obecního úřadu (stříška nad vchodem, zábradlí, obložení
chodby).
Předsedající informovala, že oplocení nového sadu p. Mazánka (za výjezdem z obce, směr Klokočí) bylo
CHKO povoleno a majitel dostal i povolení změny kultury na ovocný sad. Nyní je tedy tento problém, ve kterém
obec nefigurovala, ale vystupovala jako svědek, vyřešen.
Dne 18. června se konal již 5. ročník Loučeckého Jarmarku. Předsedající zhodnotila celou akci jako zdařilou a
informovala všechny přítomné, že tímto ročníkem skončila povinnost o udržení této akce. V příštím roce tedy
bude záležet jen na obci a místních občanech, zda budou chtít tuto akci udržovat i nadále.
Zisk z letošního ročníku byl cca 16 tis. Kč. Předsedající navrhla, že by se výtěžek mohl věnovat ve formě
podzimního výletu jako poděkování všem spolupracujícím na této akci.
Dne 23. června se konalo pracovní setkání s úředníky krajského úřadu. Kraj vypisuje dotace na obnovy alejí.
Předsedající prezentovala záměr obce zapojit se do této akce a odeslat na kraj žádost, na obnovu naší
třešňové aleje (směr Klokočí), bohužel, do kategorie nespadáme. Podporovány jsou pouze významné aleje v
kraji.
Dne 7. května se konala nově obnovená slavnost Vítání občánků. Vítání občánku bylo provedeno ve 3 kolech,
jelikož na akci byli pozváni všichni „občánci“ a jejich rodiče, kteří se narodili mezi lety 1991 – 2015. Dostavili se
téměř všichni. Další Vítání občánků se budou konat dle toho, jak se děti narodí. Obvykle se tato slavnost
provádí u významných státních svátků (květen, září, říjen). Příští vítání občánků by se tak mělo konat 28. října
v místním Muzeu. O bližších podrobnostech budeme obyvatele informovat na úřední desce.
Předsedající informovala veřejnost o schůze Mikroregionu Podkozákovsko. Na chůzi se řešilo mimo jiné i téma
komunálního odpadu, zpracování strategického plánu, atd. Mikroregion již v minulosti žádal o dotaci na
zpracování strategického plánu, avšak tato byla zamítnuta.
Předsedající prezentovala záměr zastupitelstva zpracovat strategický plán, který ze zákona musí mít každá
obec zpracovaný. Náklady na tento plán stojí cca 50 tisíc Kč a více. Obec jedná o spolupráci s MAS Achát,
který by pro obec tento strategický plán zpracoval za cca 20 tis. Kč.
Obec byla kontaktována Klubem českých turistů, kteří odstranili staré směrovky. Tyto budou nahrazeny novými
s pořizovací cenou cca 500 Kč.
Obec přijala žádost od českého telecomu o prodloužení smlouvy o pronájmu přijímače v hodnotě 1.000 Kč/rok.
Smlouva byla prodloužena na 5 let.
Dne 23. října se bude konat svoz nebezpečného odpadu (elektroodpad, léky, atd). V tomto termínu se
NEODVÁŽÍ pneumatiky (svoz pneu vždy na jaře).
Předsedající informovala přítomné o blížících se podzimních volbách do krajského zastupitelstva. Pro občany
je možnost přihlásit se jako člen komise na oba dva dny konání voleb. Volby se budou pravděpodobně konat v
místním muzeu, vzhledem k napadení sokolovny dřevomorkou.
Obec je každoročně povinna podat žádost o přezkum hospodaření. Tato zákonná povinnost byla splněna a
žádost podána.
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Obec přijala nabídku softwaru pro správu místního hřbitova. Pořizovací cena tohoto programu by byla cca 20
tis. Kč. Zastupitelstvo obce se rozhodlo, že tuto nabídku nevyužije.
Předsedající veřejně poděkovala paní Maternové, která svým pohotovým jednáním zabránila možné nehodě,
kdy po propadnutí poklopu od kanalizace byla neoznačená vozovka nebezpečná jak pro pěší, tak i pro
projíždějící auta.
Návrh usnesení 3/8/2016:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí informace z obecního úřadu.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/8/2016 bylo schváleno.

Bod III – Kanalizace v obci
Předsedající informovala, že obec neustále řeší stížnosti od VHS Turnov a je opakovaně vyzývána k řešení
situace v obci. Z tohoto důvodu si VHS nechala zpracovat studii pro odhad nákladů od p. Čepického.
Náklady pouze na výstavbu kanalizace a čističky odpadních vod jsou odhadovány na 40 mil. Kč, další náklady
např. na silnice atd. do tohoto odhadu zapracovány nebyly. Tuto částku by obec nebyla schopná financovat z
vlastních zdrojů, bylo by nutné zadlužení obce na několik desítek let.
Hlavní otázkou tedy zůstává jak situaci vyřešit. Z tohoto důvodu se bude konta v září mimořádné zasedání, kde
budou občanům prezentovány možnosti. V podstatě existují dvě - zadlužení obce (vybudování nové kanalizace
a zřízení ČOV v Podloučkách) s čímž souvisí okamžité zvýšení ceny vody nebo vybudování domovních ČOV
(možné podílení se obce na administraci atd).
Jedním z opatření VAK Turnov by mohlo být vybudování úpravny pitné vody v Podloučkách, které by mělo
zajistit zvýšení kvality pitné vody. Odhadované náklady na tento projekt by byly 2 mil. Kč.
Návrh usnesení 4/8/2016:
Zastupitelstvo obce Loučky vidí jako nutné v této věci podniknout další kroky.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/8/2016 bylo schváleno.

Bod IV – Prodej obecních pozemků
Obec přijala žádost na koupi obecních pozemků (za domem p. Bitnera). Jelikož se jedná o obecní pozemky,
bude nabídka odkupu těchto pozemků zveřejněna na úřední desce.
Návrh usnesení 5/8/2016:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí zájem o koupi pozemků.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/8/2016 bylo schváleno.

Bod V – Rozpočtová opatření
Předsedající informovala o rozpočtových změnách č.4 a č.5. Všechny změny se týkají položek na straně
výdajů. Obě rozpočtové změny jsou přílohou tohoto zápisu. Výše rozpočtu se nemění.
Návrh usnesení 6/8/2016:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4 a č.5.
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Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/8/2016 bylo schváleno.

Bod VI – Diskuze
Předmětem diskuze bylo oplocení hřbitova a předsedající informovala o změně jízdního řádu , která by se ale
neměla dotknout místní obslužnosti.

Bod VII – Závěr
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19:00 hod.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č.4, č.5

Zápis byl vyhotoven dne: 20.8.2016

Zapisovatel:

Nikol Chludová

...........................................

Ověřovatelé:

Dana Špicová

...........................................

dne ..............................

Martin Meloun

...........................................

dne ..............................

Lenka Kvintusová

...........................................

dne ..............................

Starosta:

Razítko obce:

