OBEC LOUČKY
Loučky 34, 512 01 Turnov, telefon: 727 822 787
www.loucky.info, e-mail: obecloucky@seznam.cz
Zápis
z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Loučky,
konaného dne 31.10.2015, od 18:00 hodin.
Zahájení mimořádného 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 6 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 Martina Melouna a Janu Kovářovou a zapisovatelem Nikol
Chludovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesen č.1/10/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky určuje ověřovateli zápisu Martina Melouna a Janu Kovářovou a
zapisovatelem Nikol Chludovou.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.1/10/2015 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. 2/10/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje následující program mimořádného zasedání:
I)
Úvod
II) Informace o kvalitě vody
III) Rozpočtové opatření č.4
VII) Diskuze
VIII) Závěr
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/10/2015 bylo schváleno.

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

Bod II – Informace o kvalitě vody
Na základě minulého jednání (24.9.) byly provedeny ze strany obce tyto kroky:
- Proběhlo jednání s RNDr.Bičíkem, který na základě doporučení pana Melouna nabídl obci zpracovat
geologické posouzení krajiny a možného znečištění zdroje vody v Podloučkách dešťovou kanalizací
z Louček.
- Na základě doporučení pana Bičíka, proběhlo jednání s hygienickou stanicí, která navrhla nezávisle
posoudit kvalitu vody na zdroji v Podloučkách
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Okresní hygienicjá stanice provedla odběr vzorku vody v nemovitosti č.p.54 – vzorek odpovídal
požadavkům pitné vody
- VHS projednala a schválila vypracování studie odkanalizování obce Loučky
- Nabízí se možnost provést kamerové zkoušky naší dešťové kanalizace, do které má většina
nemovitostí vybudován přepad ze svého septiku, nebo žumpy,
Kvalita vody je nyní na zdroji v dobrém složení, protože SčVAK upustil od dovozu pitné vody do horní
nádrže a opět se čerpá z Podlouček.
-

Návrh usnesení 3/10/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí informace o kvalitě vody.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/10/2015 bylo schváleno.

Bod III – Rozpočtové opatření č.4
Na základě plnění příjmů ze státního rozpočtu a výdajů obce, navrhuje předsedající rozpočtové opatření č.4,
kdy na straně příjmů i výdajů dojde o snížení těchto na 1.695.400,- (příjmy) a 1.863.000,-(výdaje). Rozpočet
bude i nadále schodkový. Podrobné úpravy účtů jsou uvedeny v příloze zápisu.
Návrh usnesení 4/10/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje rozpočtové opatření č.4
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/10/2015 bylo schváleno.

Bod IV – Diskuze
nebyla
Bod V – Závěr
Předsedající poděkovala za účast na zasedání a ukončila zasedání zastupitelstva v 19:00 hod.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtová změna č.4
Zápis byl vyhotoven dne: 31.10.2015

Zapisovatel:

Nikol Chludová

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

Ověřovatelé:

Martin Meloun

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

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

Jana Kovářová

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

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

Lenka Kvintusová

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

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

Starosta:
Razítko obce:

