OBEC LOUČKY
Loučky 34, 511 01 Turnov, telefon : 481 312 357, 723 167 800
www.loucky.info, e-mail: obecloucky@seznam.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis
z pracovního zasedání Zastupitelstva obce Loučky,
konaného dne 14. listopadu 2012 od 17 : 00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Loučky (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17 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). Z pracovních důvodů je omluven Jan Polívka.
*
*
*
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Janu Kovářovou a paní Moniku Sládkovou, zapisovatelem Jitku Petruškovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1/5/2012:
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. 1/5/2012 bylo schváleno.
*

*

*

Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva. Návrhy na doplnění programu předložila Lenka Kvintusová
Předsedající dal hlasovat o doplněném návrhu programu.
Návrh usnesení č.2/5/2012:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje následující program dnešního veřejného zasedání:
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)
VII)
VIII)
IX)
X)
XI)

Úvod
Žádost o odkup obecního pozemku (Votrubcovi)
Žádost o příspěvek na opravu kostela
Zajištění zimní údržby
Žádost o výměnu oken (Jitka Votrubcová)
Půjčování stánků
Odměny
Výjezdní zasedání
Vánoční besídka a rozsvěcení vánočního stromu
Soutěž Vesnice roku a koncepce rozvoje obce do roku 2020
Webové stránky obce
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XIII) Zpravodaj obce
XIV) Kalendář na rok 2013
XV) Závěr
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/5/2012 bylo schváleno.
*

*

*

Bod I – úvod zasedání:
Provedl předsedající v souladu se stanoveným programem a přivítal všechny přítomné.
*

*

*

Bod II – Žádost o odkup obecního pozemku (Votrubcovi na Hořence):
Předsedající informoval o žádosti pana Votrubce na koupi stavebního pozemku č. 38 (60m2.) Bylo
dle zákona zveřejněno na úřední desce. V zájmu zcelení pozemků je možné žádosti vyhovět za podmínky, že
pan Votrubec zlegalizuje doposud černou stavbu, kterou již vybudoval. O prodeji a ceně pozemku se pak
bude dále jednat.
Návrh usnesení č. 3/5/2012:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí informace o žádosti pana Votrubce a prodej podmiňuje zlegalizováním černé stavby.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/5/2012 bylo schváleno.

*

*

*

Bod III – Žádost o příspěvek na opravu kostela:
Předsedající informoval o žádosti římsko-katolické farnosti o finanční příspěvek na opravu presbytáře kostela sv. Antonína v Loučkách. Na tuto akci získala farnost dotaci MK ČR ve výši
200 tis. korun. Žádá o příspěvek ve výši 5 tis. z rozpočtu obce. V letošním roce byl již z rozpočtu
obce poskytnut příspěvek ve výši 20 tis. korun. Z diskuze přítomných vyplynulo, že je nutné navázat
s farností bližší kontakt – stavební materiál (odpad), který zbyl po rekonstrukci v okolí kostela nechala částečně uklidit obec (v areálu hřbitova), další jak na obecním, tak v okolí fary ještě zbývá. Projednat nutno se zástupci církve jeho odklizení a odvoz. Vzhledem k nutnosti zajišťování údržby a
nutné opravě hřbitovní zdi je nezbytné zabývat se majetko-právními vztahy hřbitova - možný převod
do majetku obce nebo dlouhodobý pronájem. Jen tak je možné zajistit potřebné finanční prostředky
na údržbu (zeleň) a opravy.
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Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje příspěvek na opravu kostela ve výši 5. tis. korun a ukládá starostovi jednat s římsko-katolickou farností o otázce majetkových vztahů hřbitova.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 2
Usnesení č. 4/5/2012 bylo schváleno.
*

*

*

Bod IV – Zajištění zimní údržby:
Zimní údržbu bude v nadcházející zimě zajišťovat pan B. Vele (vlastní multikáru a UNC s radlicí)
za 550.- korun/1 hod. Starosta s ním projednal nutnost provádět údržbu brzy ráno, aby nebyly problémy
stejné jako v loňské zimě. Problémem zůstává údržba Podlouček – starosta bude ještě jednat se starosty
Klokočí a Mírové pod Kozákovem o možné spolupráci na tomto úseku.
Návrh usnesení č. 5/5/2012:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje způsob zimní údržby a ukládá starostovi jednat o otázce
údržby Podlouček.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/5/2012 bylo schváleno.
*
*
*
Bod V – Žádost Jitky Votrubcové o výměnu oken v nájemním bytě v čp. 34:
Starosta seznámil přítomné se žádostí Jitky Votrubcové o výměnu oken v nájemním bytě v čp. 34.
S diskuze vyplynulo, že okna budou v roce 2013 pořízena na náklady obce – nájemce bytu má možnost podílet se na stavebních pracích vlastním podílem práce při výměně, čímž by klesly celkové náklady. Náklady
na pořízení a výměnu budou rozpočítány a zahrnuty do výše nájmu bytu.
Návrh usnesení č. 6/5/2012:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje výměnu oken v nájemním bytě v čp. 34 za výše uvedených
podmínek
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/5/2012 bylo schváleno.
*
*
*
Bod VI – Půjčování stánků pořízených na Loučecké slavnosti:
Místostarostka Lenka Kvintusová konstatuje, že vybavení pořízené z dotace Programu rozvoje venkova je v majetku MAS Turnovsko a nelze ho půjčovat.
Návrh usnesení č. 7/5/2012:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí způsob nakládání s majetkem MAS Turnovsko
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/5/2012 bylo schváleno.

*

Číslo účtu: KB 78-989 223 0207/0100
ČS 1263 078 349/0800

*

*

IČO: 00580830
IDDS: xy4auru

OBEC LOUČKY
Loučky 34, 511 01 Turnov, telefon : 481 312 357, 723 167 800
www.loucky.info, e-mail: obecloucky@seznam.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bod VII – Odměny za rok 2012:
Předsedající předložil zastupitelstvu návrh finančních odměn za rok 2013 v této výši:
Paní Milena Machutová – za organizování odvozu kontejnerů s tříděným odpadem – 1.200.- korun
Paní Jitka Votrubcová – za práci v sociální komisi
– 1.200.- korun
Paní Jitka Petrušková – za knihovnickou a kronikářskou práci
– 7.000.- korun
Paní Lence Kvintusové – za zpracování projektu na opravu sokolovny,
koordinaci stavebních prací a vyúčtování grantu
– 17.000.- korun
Návrh usnesení č. 8/5/2012:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje, návrh odměn předložený předsedajícím.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 8/5/2012 bylo schváleno.
*
Bod VIII – Výjezdní zasedání zastupitelstva:

*

*

Předsedající předložil návrh na konání výjezdního zasedání zastupitelstva – stanoveno na sobotu
8. 12. od 17 hodin v Ondřejkovicích. Doprava zajištěna.
Návrh usnesení č . 9/5/2012:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí konání výjezdního zastupitelstva podle předloženého
návrhu.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/5/2012 bylo schváleno.
*
*
*
Bod IX – Vánoční besídka a rozsvěcení vánočního stromu:
Předsedající předal slovo místostarostce Lence Kvintusové, která předložila návrh na uspořádání
vánoční besídky pro děti. Stanovena na sobotu 8. 12. 2012 od 15 hodin v budově školy – předpokládaná
účast 26 dětí. Cena vánočního balíčku 120.- korun zůstává jako v loňském roce. O programu je jednáno.
Pokud se zúčastní někdo mimo obec, může si vánoční balíček předem zaplatit. Rozsvěcení vánočního stromu stanoveno na první adventní neděli 2. 12. s odpoledním programem vánoční dílny.
Návrh usnesení č . 10/5/2012:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje konání rozsvěcení vánočního stromu a vánoční besídky dle
předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/5/2012 bylo schváleno.
*
*
*
Bod X – Soutěž Vesnice roku a koncepce rozvoje obce do roku 2020:
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vesniceroku.cz). Na webových stránkách je možné seznámit se s podmínkami a dotačními možnostmi soutěže. Pro zapojení do soutěže je nutné zpracovat strategický dokument Koncepce rozvoje obce do roku 2020
(zapojení veřejných i soukromých projektů). S návrhy je nutno pracovat už na příštím veřejném zastupitelstvu (13. 12.)
Návrh usnesení č . 11/5/2012:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí informace o soutěži Vesnice roku a koncepci rozvoje
obce do roku 2020.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/5/2012 bylo schváleno.
*
*
*
Bod XI – webové stránky obce:
Místostarostka Lenka Kvintusová otevřela otázku webových stránek obce – které jsou v současné
době nefunkční a špatně se s nimi pracuje. Je nutné je aktualizovat nejen v souvislosti s možným zapojením
do soutěže Vesnice roku. Zpracování webových stránek nabídla Monika Sládková.
Návrh usnesení č . 12/5/2012:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí informace o webových stránkách a ukládá Monice
Sládkové předložit návrh jejich nového zpracování včetně výše finančních nákladů.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/5/2012 bylo schváleno.
*
*
*
Bod XII – Zapojení do Programu obnovy venkova, zřízení dětského kroužku a adaptace knihovny:
Místostarostka Lenka Kvintusová seznámila přítomné se záměrem založit dětský kroužek, který
by byl určen pro školní i předškolní děti. Zastřešoval by práci s dětmi a akce, kterých se ročně dělá celá řada
(řemeslné dovednosti – např. keramika, dále sportovní zájmy, výlety atd.). Možnost zapojení se do charitativní akce www.ctenimpomahame, kterou vypsal ČEZ a je určena pro různé věkové kategorie čtenářů. Většina akcí pro děti, které nejdou dělat venku (dílny, Noc s Andersenem) se odehrává v prostorách knihovny.
Program obnovy venkova nabízí možnost získat na projekty dětí grantové příspěvky s 30% účastí obce. Místostarostka předložila předběžný návrh na možnou adaptaci knihovny (včetně výměny oken, rekonstrukci
elektriky, zavedení vody) a návrh na vybavení. Na příštím zastupitelstvu je nutno projednat účast v tomto
projektu a možnosti výše finanční účasti obce (výše podílu).
Návrh usnesení č . 13/5/2012:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí informace o zřízení dětského kroužku i možnostech
Programu obnovy venkova v souvislosti s adaptací knihovny.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 13/5/2012 bylo schváleno.
*
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Místostarostka Lenka Kvintusová předkládá k diskusi možnost obnovení vydávání Zpravodaje
obce. Zvážit možnosti obsahu i jeho periodicitu – l x za rok, za čtvrt roku nebo jako informační občasník.
Informace o akcích, které se budou konat nebo informace o akcích, které se konaly. Možnost nechat se inspirovat okolními obcemi (např. Lišný).
Návrh usnesení č . 14/5/2012:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí otázku obecního zpravodaje a zváží jeho vydávání.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 14/5/2012 bylo schváleno.
*

*

*

Bod XIV – Kalendář na rok 2013:
Místostarostka Lenka Kvintusová navrhuje pořídit stejně jako v letošním roce kalendář na rok
2013 – tentokrát čtrnáctidenní, stojací s fotografiemi krajiny (foto Jitka Petrušková).
Návrh usnesení č . 15/5/2012:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje pořízení kalendáře na rok 2013 pro občany obce.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 15/5/2012 bylo schváleno.
*

*

*

Bod XV – Závěr:
Předsedající ukončil pracovní zasedání obecního zastupitelstva v 19 hodin. Příští zastupitelstvo koná se 13.
prosince 2012 v 17 hodin.
*
*
*
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 15. listopadu 2012

Zapisovatel:

Ověřovatelé:

Starosta:

Jitka Petrušková

Jana Kovářová

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

Mgr. Monika Sládková

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

Jan Vele

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