OBEC LOUČKY
Loučky 34, 511 01 Turnov
Tel. 481 312 357
www.loucky.info

e-mail:obecloucky@quick.cz

Zápis ze schůze obecního zastupitelstva

16.10.2009
Přítomni: dle presenční listiny
Zapisovatel: Chludová
Ověřovatelé : Machutová
Polívka
Program jednání:
1) Úvod
2) Vánoční nadílka pro děti
3) Veřejné osvětlení
4) Dotace z MAS Turnovsko
5) Dotace na cesty
6) Kostel
7) Zimní údržba komunikací
1)Starosta přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání a seznámil s průběhem
veřejného zasedání dne 29.9.2009
2)Zastupitelstvo projednalo výši příspěvku na vánoční nadílku pro děti. Nadílka se bude konat
v sobotu 5.12.2009 v sokolovně. V programu vystoupí divadelní soubor ze Železného Brodu
s pohádkou Červená Karkulka.
Usnesení č.1/10/2009
Zastupitelstvo obce Loučky projednalo a schválilo částku 150,- Kč na jeden balíček
pro děti
Pro: 5, proti 0, zdržel se 0
3) Časté výpadky veřejného osvětlení, které byly v minulých dnech, jsou způsobeny podle
pana Kůtka, špatným vedením závěsných kabelů u sokolovny a na hoření cestě. Kabely jsou
prověšeny a při silném větru dojde k jejich dotyku a vyhození jističů. Pan Kůtek, tato kabely
rozmotává, ale je potřeba toto vedení opravit. Bude kontaktována firma Cvrček z Koberov a
vedení u sokolovny, které již není potřeba bude odstraněno a na hoření cestě budou kabely
opraveny.
4) Mas Turnovsko dostala dotaci na projekt „U nás je taky hezky!“ na jehož realizaci se bude
podílet i naše obec.
5) MR Podkozákovsko bude podávat hromadnou žádost do PRV na opravu místních
komunikací. Naše obec se k žádosti připojila a požaduje dotaci na opravu cesty do Podlouček,
opravu místní komunikace v Podloučkách, nové položení chodníku u OÚ, položení zámkové
dlažby pod schránkami u sokolovny, úpravu prostranství před sokolovnou s výsadbou zeleně,
osazení informační tabule tamtéž , vybudování veřejného rozhlasu a nákup travní sekačky.
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6) Při opravě střechy věže kostela byly zjištěny závady na ciferníku hodin, ten je zrezivělý a
hrozí pád ručiček. Církev požádala obec o další finanční prostředky jednak na opravu
ciferníků a jednak na opravu podhledů, se kterými se také v rozpočtu nepočítalo.
Usnesení č.2/10/2009
Zastupitelstvo obce Loučky projednalo a odsouhlasilo příspěvek na opravu ciferníků na
věži kostela a opravu podhledů. Na opravu ciferníků bude uzavřena dohoda o provedení
práce s panem Bryknarem. Zednické práce provede pan Kvintus a pan Vele.
Pro: 5, proti 0, zdržel se 0
7) Zimní údržbu silnic bude zajišťovat pro obec pan Brožek z Koberov, v Podloučkách bude
protahovat paní Hejduková ze Sekerkových Louček. Údržbu chodníků zajistí pan Kvintus.
8) Rozpočtové opatření č.3
Usnesení č.3/10/2009
Zastupitelstvo obce Loučky projednalo a odsouhlasilo rozpočtové opatření č.3 ( viz.
příloha)
Pro: 5, proti 0, zdržel se 0

Jan Vele – starosta
Ověřovatelé: Lenka Kvintusová
Milena Machutová

