OBEC LOUČKY
Loučky 34, 511 01 Turnov, telefon : 481 312 357, 723 167 800
www.loucky.info, e-mail: obecloucky@seznam.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loučky,
konaného dne 27. června 2013, od 18 : 00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Loučky (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18 hodin
starostou obce Janem Velem („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Nepřítomen Jan Polívka – omluven z pracovních důvodů.
*

*

*

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Janu Kovářovou a Moniku Sládkovou, zapisovatelem Jitku Petruškovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1/6/2013:
Zastupitelstvo obce Loučky určuje ověřovateli zápisu Janu Kovářovou a Moniku Sládkovou, zapisovatelem Jitku Petruškovou.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/6/2013 bylo schváleno.
*
*
*
Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva. K návrhu programu nebyly vzneseny žádné další návrhy na doplnění. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.2/6/2013:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje následující program dnešního zasedání:
I)
Úvod
II)
Informace z obecního úřadu
III)
Schválení závěrečného účtu obce
IV)
Schválení účetní uzávěrky obce
V)
Různé
VI) Diskuse
VII) Závěr
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/6/2013 bylo schváleno.
*

*

*

Bod I – úvod zasedání:
Provedl předsedající v souladu se stanoveným programem a přivítal všechny přítomné.
*
*
*
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bod II – Informace z Obecního úřadu
Předsedající informoval o výsledku Loučeckého jarmarku. Jarmark proběhl za pěkného počasí,
účast byla obdobná jako v loňském roce. Poděkování patří hlavně všem, kteří se na přípravě jarmarku podíleli.
Předsedající informoval o nabídce společnosti VISS na odkup pozemku v sadech. Společnost na
ni již 20 rokem hospodaří a prozatím neplatila obci žádný nájem. Zastupitelstvo pověřilo starostu projednat
s firmou VISS finanční vyrovnání za uplynulé roky nájmu a poté bude možné projednat případnou směnu
nebo další pronájem.
*
*
*
Bod III –Projednání a schválení závěrečného účtu obce:
Finanční výbor ve spolupráci s účetní obce předložil ke schválení závěrečný účet obce Loučky za rok 2012.
Návrh usnesení č. 3/6/2013:
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí ZÚ obce Loučky za rok 2012 společně se zprávou o
přezkoumání hospodaření, bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/6/2013 bylo schváleno.
*
*
*
Bod IV – Schválení účetní uzávěrky obce
Předsedající seznámil přítomné s návrhem účetní uzávěrky obce sestavené k rozvahovému dni
(31.12.2012)
Návrh usnesení č. 4/6/2013:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje účetní uzávěrku obce.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/6/2013 bylo schváleno.
*

*

*

Bod V – Různé:
Předsedající seznámil přítomné s přihlášením obce Loučky do soutěže, kterou vyhlásil krajský úřad,
spolu se státním archivem „Soutěž o nejlepší kroniku Libereckého kraje za rok 2010-2011.
*
*
*
Bod VI – Diskuse:
V diskusi nikdo nevystoupil.
*
*
*
Bod VII – Závěr:
Předsedající ukončil veřejné zasedání zastupitelstva v 19.30 hod.
*
*
*
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 27.června 2013
Zapisovatel: Jitka Petrušková
Ověřovatelé:
Jana Kovářová
Monika Sládková
Starosta:

Jan Vele
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