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 16.4.2015, 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 pana Adama Sládka a pana Martina Melouna a zapisovatelem
Nikol Chludovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesen č.1/4/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky určuje ověřovateli zápisu pana Adama Sládka a pana Martina Melouna a
zapisovatelem Nikol Chludovou.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.1/4/2015 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. 2/4/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje následující program veřejného zasedání:
I.
Úvod
II.
Informace z obecního úřadu
III.
Rozpočtový výhled obce
IV.
Účetní závěrka za rok 2014, závěrečný účet obce, přezkum hospodaření, inventarizace
V.
Rozpočtová opatření č.1
VI.
Vodovodní přípojka na hřbitov
VII.
Vyhlášky obce
VIII.
Směrnice
IX.
Věcné břemeno na vodovodní řád
X.
Jarmark 2015
XI.
Kronikář obce Loučky, soutěž
XII.
Zpráva Policie ČR
XIII.
Diskuze
XIV.
Závěr
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/4/2015 bylo schváleno.
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Bod I – Úvod zasedání
Provedla předsedající v souladu se stanoveným programem a přivítala všechny přítomné.

Bod II – Informace z obecního úřadu
Předsedající informovala, že občané mohou obec kontaktovat již na dvou telefonních číslech a to na tel. č.
727 822 787 (starostka obce) a čísle 792 303 292 (již zmíněné v březnovém obecním zpravodaji), které je
obsluhováno pouze během úředních hodin.
Předsedající dále uvedla, že obci k 31.12.2014 vypršela smlouva uzavřená s dodavateli energií na dodávky
elektřiny a plynu pro naši obec. Proto bylo třeba uzavřít smlouvy nové, s obdobnými sazbami jako u
předchozích smluv. Dodavatelem plynu je do konce roku 2016 firma VEMEX Energie a.s., dodavatelem
elektrické energie pak do konce roku 2015 firma CENTROPOL ENERGY, a.s. Pro následující roky se obec
zúčastní hromadné aukce na nákup energií, kterou pořádá krajský úřad.
Zastupitelstvu obce bylo nabídnuto pojištění právní odpovědnosti ve výši ročního poplatku 750 Kč.
Předsedající veřejnosti sdělila, že obci bude bezúplatně převedena část pozemku parkoviště od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových. Tento převod souvisí se záměrem majitelů sousedního pozemku
zbudovat čističku odpadních vod pro jejich vlastní nemovitost.
Dne 7.června 2015 se bude konat svoz nebezpečného odpadu. Občané zde mohou soustřeďovat veškerý
elektroodpad, motorové oleje, léky. Bližší info na úřední desce.
Předsedající dále informovala o plnění zákonné povinnosti týkající se registrace obecního zpravodaje na
ministerstvu. Obec zvažuje následné kroky, jelikož každé číslo zpravodaje musí být zasláno poštou na cca 20
adres, čímž by se obci vydávání tohoto malého zpravodaje poněkud prodražilo.
Dále byli přítomni informováni o účasti starostky obce na schůzi VHS Turnov jednajících o otázkách vody a
vodovodních zdrojů. Schůze se konají každý měsíc a na té poslední bylo jednáno o volbě nejvyšších členů
VHS. Dále bylo uvedeno, že VHS plánuje pro rok 2015 investovat do obnovy zakonzervovaného vrtu
v Podloučkách cca 200 000,- Kč.
Obec je členem Svazu měst a obcí a z tohoto členství plyne pro obec další povinnost a to účastnit se sněmu,
který se koná 21. – 22.5.2015 v Olomouci. V případě potřeby je též možné obec na této schůzi zastoupit, avšak
pouze jinou obcí.
Obec má k dispozici veškeré podklady, pro možné vybudování vodovodní a elektrické přípojky na hřiště.
Podklady byly zaslány majiteli pozemku (p. Plechatému) a v současnosti se čeká na jeho souhlas se stavbou.
Dne 25.dubna 2015 se uskuteční divadelní představení spolku Jizeran Rakousy s názvem Světáci. Začátek je
od 19:00 hodin.
Obec vznesla dotaz na krajskou správu silnic ve věci jarního úklidu krajských silnic. Tento úklid bylo přislíbeno
vykonat v průběhu 16. týdne roku 2015, tedy od 13. - 19.dubna.
Obec přijala 25 žádostí o přidělení kompostéru. V případě, že obec obdrží dotaci na již zmíněné kompostéry,
budou tyto všem přihlášeným zájemcům bezúplatně poskytnuty. Obec podala žádost o dotaci společně
s obcemi Líšný a Rakousy a přijetí rozhodnutí se očekává na přelomu května a června. V současné době nelze
rozhodnutí ministerstva nikterak ovlivnit.
Předsedající dále sdělila, že obec přijala několik žádostí. Žádost od spol. Snílek, o. p. s. na finanční příspěvek
na sociální služby.
Žádosti místních spolků o příspěvek na kulturní činnost a tedy: TJ Sokol Loučky žádá o příspěvek 6000,- Kč na
úhradu hudebního vystoupení na fotbalovém plese a SDH Loučky žádá taktéž o příspěvek ve výši 6000,- Kč a
taktéž na úhradu hudebního vystoupení na akci Pepíkovské hody.
Poslední žádostí, kterou obec od posledního zasedání zastupitelstva obdržela, byla žádost společnosti VISS,
která žádala o odkup či směnu pozemku ve „spodních“ sadech. Jedná se o cca 0,5 ha pozemku, který
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společnost chce získat k ucelení sadů. Obec by však nejprve chtěla vyřešit vyrovnání minulých nájmů pozemku
a až poté, řešit nikoli prodej ale směnu pozemku. Obec by ráda získala pozemek v „horních“ sadech. Obec
bude se s firmou dále jednat.
Předsedající informovala občany, že již v červnovém zpravodaji budou shrnuty podmínky pro přidělování
obecního bytu č. 2.
V rámci rekonstrukce obecního bytu vč. vybudování koupelny, obec nechala zpracovat stavební projekt.
Předpokládané doručení projektové dokumentace je do konce dubna, do konce května pak obec plánuje vybrat
dodavatele stavebních prací. Plánovaná výše nákladů je na 300. 000 Kč. Nabídka stavebních prací bude
v nejbližší době zveřejněna na úřední desce.
V letošním roce končí svoji „udržitelnost“ projekt U nás je taky hezky!, v rámci kterého bylo vybudováno
Výstavní zastavení. V případě zájmu budu možné prostor zastavení využít k jiným účelům.
Návrh usnesení 3/4/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí informace z obecního úřadu.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/4/2015 bylo schváleno.

Bod III – Rozpočtový výhled obce
Vzhledem k tomu, že má obec ze zákona povinnost zpracovávat rozpočtový výhled obce, zpracovala finanční
komise odhad rozpočtového výhledu pro roky 2016 až 2020.
Návrh usnesení 4/4/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje rozpočtový výhled obce na období 2016 až 2020.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/4/2015 bylo schváleno.

Bod IV – Účetní závěrka za rok 2014, závěrečný účet obce, přezkum hospodaření
Dne 2.3.2015 se na obecním úřadě konal audit týkající se kontroly hospodaření v minulém volebním období.
Kontrola proběhla v pořádku a výstup auditu byl zveřejněn na úřední desce.
Předsedající navrhla na základě výsledku autidu o hospodaření obce schválit účetní závěrku za rok
2014 a přeúčtování hospodářského výsledku ve výši 350.274,06 korun.
Předsedající navrhla na základě výsledku auditu o hospodaření obce za rok 2014 schválit závěrečný
účet obce za rok 2014, přezkum hospodaření a inventarizace za rok 2014.
Návrh usnesení 5/4/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje účetní závěrku obce za rok 2014 a přeúčtování
hospodářského výsledku ve výši 350.274,06 korun.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/4/2015 bylo schváleno.
Návrh usnesení 6/4/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje závěrečný účet obce za rok 2014, přezkum hospodaření
a inventarizace za rok 2014 bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/4/201 bylo schváleno.
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Bod V – Rozpočtové opatření č.1
Na základě nastalých změn v hospodaření obce, zejména v souvislosti se změnou účtování a plánovanými
stavebními pracemi v obci, zřízením VPP apod. navrhuje starostka obce, po poradě z účetní, provést
rozpočtové opatření č.1, kdy na straně příjmů i výdajů dojde k navýšení rozpočtu o 140.733,- ( paragraf 0000,
položky 1111, 1344, 2460, 4116, paragraf 3639, položka 2132, paragraf 3725, položka 2111,) výdaje (paragraf
2212, 2221,3399,3612,3631,3632,3639,3722,3723,6112,6171,) více příloha.
Návrh usnesení 7/4/2015
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje rozpočtové opatření č.1 v navrhované výši.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/4/2015 bylo schváleno.

Bod VI – Vodovodní přípojka na hřbitov
Vzhledem ke skutečnosti, že obec dostala územní souhlas ke stavbě vodovodní přípojky na hřbitov, poptávala
obec do 15.4.2015 zhotovitele stavebních prací s tímto souvisejících. Projektovou dokumentaci si vyžádalo 5
firem, avšak obec obdržela pouze 3 nabídky. Zastupitelstvo obce vybralo zhotovitele dle nejnižší cenové
nabídky. Nabídka č.1 – 59.623,- , nabídka č.2 – 64.203,-, nabídka č. 3. 48.100,-. Zastupitelstvo pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy s firmou č. 3.

Bod VII– Vyhlášky obce
Předsedající informovala o již existujících obecních vyhláškách týkajících se poplatků z veřejné produkce,
poplatků ze psů, záboru veřejného prostranství.
Dále byli přítomni informováni o nové vyhlášce týkající se komunálního odpadu. Sběrné místo pro biologicky
rozložitelný odpad obec zajistila smlouvou s Technickými službami města Turnova. Občané tak v této věci
mohou bezplatně využít kompostárnu v Turnově na Hrubém Rohozci, dále pak je pro občany k dispozici
kontejner na místním hřbitově a přihlášení zájemci mohou získat zahradní kontejnery, jejichž pořízení je
plánováno z dotace.

Bod VIII– Směrnice
Obec dle současného stavu aktualizovala vlastní směrnice. Aktualizace se týkala především zadávání
veřejných zakázek, účetních výkazů, úředních razítek obce, atd. Směrnice jsou uloženy na obecním úřadě.

Bod IX – Věcné břemeno na vodovodní řád
Obec přijala žádost paní Květuše Novákové na zřízení věcného břemene k pozemku p.p.č. 2703 v k.ú. Loučky
u Turnova. Ve výše jmenovaném pozemku bude uložena vodovodní a kanalizační přípojka k novostavbě RD
na p.č. 513/1.
Návrh usnesení 8/4/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky souhlasí se zřízením věcného břemene k vodovodní a kanalizační
přípojce pro novostavbu RD na p.p.č. 513/1. Věcné břemeno bude zpoplatněno jednorázovým
poplatkem 1.000,- Kč, splatným po podpisu smlouvy na účet obce.
Zastupitelstvo obce Loučky pověřuje starostku obce k podpisu smlouvána stavbu VP s firmou č. 3.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/4/2015 bylo schváleno.
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Bod X – Jarmark 2015
Letos se již po 4. bude konat Loučecký Jarmark. Obec má již k dispozici program akce, ve kterém je
plánováno několik hudebních vystoupení, vystoupení kouzelníka a slavnostní ohňostroj. Předpokládaný
rozpočet akce je následovný: kulturní akce 31 tis. Kč, střelnice a kolotoče 3 tis. Kč, ohňostroj cca 3 tis. Kč.
Náklady jsou tak odhadovány do 40 000,- Kč.
Návrh usnesení 9/4/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky souhlasí s konáním Jarmarku a s uvolněním potřebných finančních
prostředků
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/4/2015 bylo schváleno.

Bod XI – Kronikář obce Loučky, soutěž
V letošním roce se koná soutěž o nejlepší kroniku roku 2012 a 2013. V tomto období zpracovávala obecní
kroniku paní Petrušková a s jejím souhlasem se obec se svou kronikou opět přihlásí do této soutěže.
Obec přijala jedinou nabídku na vedení obecní kroniky. Novým kronikářem tak bude Veronika Strnádková.
Návrh usnesení 10/4/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky pověřuje vedením kroniky Veroniku Strnádkovou.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/4/2015 bylo schváleno.

Bod XII – Zpráva Policie ČR
Obec přijala roční zprávu o veřejném pořádku od Policie ČR. Závěr plynoucí z této zprávy je, že obec patří
k obcím s velmi nízkým počtem kriminálních činností.
Návrh usnesení 11/4/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí informace obsažené v roční zprávě Policie ČR o
veřejném pořádku v obci Loučky.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/4/2015 bylo schváleno.

Bod XIII – Diskuze
Předmětem zájmu občanů byly převážně informace týkající se plánovaného Jarmarku. Dále byl vznesen dotaz
na fázi v jaké se nachází rekonstrukce bytu (p. Hlubuček). Na otázky přítomných odpovídala předsedající.

Bod XIV – Závěr
Předsedající poděkovala za účast na zasedání a ukončila zasedání zastupitelstva v 19:15 hod.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
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Zápis byl vyhotoven dne: 20.4.2015

Zapisovatel:

Nikol Chludová

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

Ověřovatelé:

Martina Kůtková

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

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

Adam Sládek

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

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

Lenka Kvintusová

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

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

Starosta:

Razítko obce:

