OBEC LOUČKY
Loučky 34, 511 01 Turnov, telefon : 481 312 357, 723 167 800
www.loucky.info, e-mail: obecloucky@seznam.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loučky,
konaného dne 20. září 2012 od 18 : 00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Loučky (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18 hodin
místostarostkou obce Lenkou Kvintusovou („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatovala, že přítomni jsou 4 členové zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3
zákona o obcích). Ze zdravotních důvodů se omluvili starosta Jan Vele a Bc. Monika Sládková.
Z pracovních důvodů je omluven Jan Polívka.
*
*
*
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu paní Janu Kovářovou a paní Danu Špicovou, zapisovatelem Jitku Petruškovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1/4/2012:
Zastupitelstvo obce Loučky určuje ověřovateli zápisu Janu Kovářovou a Danu Špicovou, zapisovatelem Jitku Petruškovou.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/4/2012 bylo schváleno.
*
*
*
Schválení programu:
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva. K návrhu programu nebyly vzneseny žádné další návrhy na doplnění.
Předsedající dala hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.2/4/2012:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje následující program dnešního veřejného zasedání:
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)
VII)
VIII)

Úvod
Informace z obecního úřadu
Volby podzim 2012, leden 2013
Projednání žádosti církve
Rozpočtové opatření č.2
Různé
Diskuse
Závěr

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
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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 o žádosti pana Votrubce na koupi stavebního pozemku č. 38. Bude dle
zákona zveřejněno na úřední desce.
Dále předsedající zveřejnila datum svozu nebezpečného odpadu v obci, který proběhne 4. Listopadu 2012
mezi 13.15 – 13.30 hod – stanoviště u autobusové zastávky. Každý, kdo využije této možnosti, musí být při
předání odpadu osobně přítomen. Nelze odevzdat lepenku, eternit a polystyrén.
Dále předsedající tlumočila pozvánku na valnou hromadu Honební společnosti, která se koná 9. října 2012.
Návrh usnesení č. 3/4/2012:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí informace o žádosti pana Votrubce a informace o
svozu nebezpečného odpadu i valné hromadě Honební společnosti
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/4/2012 bylo schváleno.

*

*

*

Bod III – Volby 2012 a 2013:
Předsedající seznámila členy zastupitelstva obce a přítomné občany s termínem podzimních krajských a senátních voleb, které se konají 12. a 13. října 2012. Volební lístky už obec převzala, zbývá dopracovat volební seznamy. Volební lístky budou předány voličům do 8. října 2012. Pokud v senátních volbách
v prvním kole žádný z kandidátů nezíská potřebný počet hlasů, bude se o týden později (tj. 19. a 20. října
konat druhé kolo senátních voleb. Volební místnost bude v sokolovně, která by zároveň byla přístupná poprvé po letošní dokončené rekonstrukci. Volby v lednu 2013 budou volbami prezidentskými, volební místnost bude rovněž v sokolovně.
Návrh usnesení č. 4/4/2012:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí informace o krajských a senátních volbách a volbě prezidenta republiky.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/4/2012 bylo schváleno.

*
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Předsedající informovala 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 50 tis. z rozpočtu obce. K dnešnímu dni nejsou ještě k dispozici údaje
k plnění rozpočtu za III. Q 2012 (údaje pouze za II. Q 2012) a rozpočet z těchto údajů vykazuje skluz
cca 300 tis. Z rozpočtu obce byly letos předfinancovány Loučecké slavnosti ve výši 200 tis. Tato
částka bude po řádném vyúčtování akce poukázána do rozpočtu obce až v příštím roce. Vzhledem
k těmto okolnostem bylo v diskuzi navrženo poskytnout římsko-katolické farnosti na opravu presbytáře kostela částku ve výši 20 tis. korun.
Návrh usnesení č. 5/4/2012:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje poskytnout římsko-katolické farnosti na opravu presbytáře
kostela z rozpočtu obce částku ve výši 20 tisíc korun
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/4/2012 bylo schváleno.

*
*
*
Bod V – Rozpočtové opatření č.2:
Na základě zprávy účetní je třeba provést změnu rozpočtu a to rozpočtovým opatřením č.2.
Navýšení příjmů o 48.700 Kč
Návrh usnesení č. 6/4/2012:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje rozpočtové opatření č.2 ve výši 48.700,- Kč
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/4/2012 bylo schváleno.
Bod VI– Různé:
Kronikářka obce Jitka Petrušková předložila na vyzvání paní předsedající zápis obecní kroniky za
rok 2011 a přílohy k ročnímu zápisu. Kronikářka informovala podrobně o obsahu ročního zápisu i textových
příloh. Část zápisu byla veřejně přečtena. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky z řad zastupitelů ani
přítomných občanů.
Návrh usnesení č. 7/4/2012:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje zápis do kroniky obce za rok 2012 a textové přílohy
k ročnímu zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/4/2012 bylo schváleno.
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*
Bod VII – Diskuse:
V diskusi vystoupil pan Mixánek s upozorněním, že na západní straně střechy kostela (směrem do
části hřbitova) je uvolněno několik šablon střešní krytiny, které ohrožují osoby, které využívají vodu na zalévání. Bylo by potřeba je buď odstranit (navrhuje sestřelit) nebo zjednat jinou nápravu. Další připomínka se
týkala veřejného osvětlení, které se opět po letní pauze zapnulo v polovině září – je třeba srovnat časový
spínač v souladu s večerním stmíváním a ranním rozbřeskem. Další připomínky se týkaly úklidu hřbitova a
sekání trávy mezi hroby, což dosud vykonával Jan Polívka. Vzhledem k jeho celotýdenní nepřítomnosti
v obci (pracovní důvody), je hřbitov sekán nepravidelně a je třeba celou záležitost řešit. Stejně tak vyvážení
odpadního kontejneru z prostoru hřbitova není pravidelně zajišťováno. Dále předsedající informovala přítomné o možnosti získání finanční dotace v programu opravy drobných kulturních památek. Diskutovalo se
o možnosti úpravy božích muk v obvodu obce, Zemanova náhrobku na hřbitově a kamenného torza pomníku umístěného na návsi.
*

*

*

Bod VIII – Závěr:
Předsedající ukončila veřejné zasedání zastupitelstva ve 20.00 hod.
*

*

*

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 24. září 2012

Zapisovatel:

Ověřovatelé:

Starosta:

Jitka Petrušková

Jana Kovářová

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

Dana Špicová

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

Jan Vele

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