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 3.11.2015, 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 Martinu Kůtkovou a pana Adama Sládka a zapisovatelem
Nikol Chludovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesen č.1/11/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky určuje ověřovateli zápisu paní Martinu Kůtkovou a pana Adama Sládka
a zapisovatelem Nikol Chludovou.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.1/11/2015 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. 2/11/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje následující program zasedání:
I) Úvod
II) Informace z obecního úřadu
III) Rozpočtová změna č. 5
IV) Diskuze
V) Závěr
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/11/2015 bylo schváleno.

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

Bod II – Informace z obecního úřadu
Po dohodě s RNDr.Bičíkem, bylo posunoto vypracování geologického posudku na začátek roku 2016, stejně
jako odběr vzorků. Proběhlo jednání s panem Čepickým, který pro VHS zpracovává studii odkanalizování obce.
Předsedající informovala o přijetí několika žádostí o příspěvek.
První žádost obec obdržela od Římskokatolické církve na opravu kostela. Jak je již možné vidět, na kostele
byla provedena oprava střešního pláště a dále jsou zde prováděny úpravy pro zpřístupnění kostela
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návštěvníkům i v letních měsících. Celkové náklady na tuto etapu oprav kostela jsou podle odhadů přes 600
tisíc Kč. Zastupitelstvo obce rozhodlo přispět farnosti 10 tisíc Kč na opravu střešního pláště a 10 tisíc Kč na
vybudování mříží.
Druhá žádost přišla od FK Pěnčín Turnov. Tamní oddíl žen žádá obec o příspěvek na hrazení nákladů
spojených s účastí na soutěžích. Zastupitelstvo obce se však rozhodlo tomuto spolku na jeho činnost nepřispět.
Předsedající dále pozvala všechny přítomné na rozsvěcení Vánočního stromečku, které se bude konat první
adventní neděli, která je letos již 29. listopadu.
Obec bude i letos pořádat Vánoční besídku pro děti do 15 let. Nadílka se bude konat 5.12. v místní knihovně.
Dne 12.12. se uskuteční projednání programu rozvoje obce. Místo konání je ve Svijanech. Obec zajistí dopravu
a pronájem sálu. Plánovaný odjezd je v 15 hodin.
Návrh usnesení 3/11/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí informace z obecního úřadu.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/11/2015 bylo schváleno.
Návrh usnesení 4/11/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky schválilo poskytnutí daru Římskokatolické farnosti Klokočské Loučky
ve výši 20 tis. Kč na opravu kostela a pověřilo starostu k podpisu darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/11/2015 bylo schváleno.
Návrh usnesení 5/11/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky neschválilo poskytnutí daru fotbalovému klubu
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/11/2015 nebylo schváleno.

Bod III – Rozpočtové opatření
Předsedající navrhla provést rozpočtové opatření č. 5 (viz příloha) snížení příjmů a výdajů o 9.000,- a přesun
výše některých paragrafů – podrobně v příloze.
Návrh usnesení 6/11/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje rozpočtové opatření č. 5. Rozpočet je i nadále schodkovýpříjmy 1.686.400,- výdaje 1.854.000,Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/11/2015 bylo schváleno.

Bod IV – Diskuze
Zastupitelstvo diskutovalo o programu příštího zasedání zastupitelstva a o obsahu zpravodaje obce.

Bod V – Závěr
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19:00 hod.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 5
Zápis byl vyhotoven dne: 4.11.2015

Zapisovatel:

Nikol Chludová

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

Ověřovatelé:

Martina Kůtková

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

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

Adam Sládek

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

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

Lenka Kvintusová

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

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

Starosta:

Razítko obce:

