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Zápis ze schůze obecního zastupitelstva

29.4.2009
Přítomni: dle presenční listiny
Zapisovatel: Chludová
Ověřovatelé : Machutová
Polívka
Program jednání:
1) Úvod
2) Ukončení činnosti knihovníka, jmenování nového knihovníka
3) Kontrola hospodaření, Závěrečný účet obce
4) Veřejná vyhláška, zastavěné území obce
5) Projekt CZECH Point
6) MAS Turnovsko – dotace pro obec
7) Volby do parlamentu EU
1)Starosta přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání.
2)Dnem 30.4.2009 skončil, jako knihovník pan František Kopal. Starosta mu poděkoval, za
jeho práci a předání knihovního fondu nové knihovnici paní Jitce Petruškové.
3) Na obecním úřadě proběhl dne 16.4.2009 audit hospodaření, zpráva o výsledku
hospodaření za rok 2008 je kladná, nebyly zjištěny žádné závady.
Finanční komise předložila k projednání závěrečný účet obce za rok 2009. Tento dokument
bude od 18.5.2009 vyvěšen na úřední desce. Možnost připomínkovat tento dokument zatím
nikdo nevyužil.
4) Město Turnov vypracovalo na žádost obce dokument – Zastavěné území obce- tento
dokument byl projednáván s pracovníky příslušných odborů a byly do něj zaneseny některé
z požadavků občanů a zastupitelů. Tento návrh bude vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů
a občané ho budou moci prostřednictvím obce připomínkovat.
Usnesení č.1/04/2009
Zastupitelstvo obce Loučky vydává na základě § 6 odst.6 písm.a) a §60 odst.5 zákona
č.183/2006 o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů Opatření
obecné povahy č.1/2009 o vymezení zastavěného území obce Loučky..
Pro: 5, proti 0, zdržel se 0
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5) Obec byla úspěšná se žádostí o dotaci na pořízení pracoviště CZECH Point. V současnosti
čekáme na rozhodnutí ministerstva a poté bude vybrán dodavatel. Pravděpodobně se bude
muset požádat o prodloužení termínu realizace, protože by se vše nestihlo včas realizovat.
6) Prostřednictvím MAS Turnovsko se podařilo získat dotaci na projekt Spolupráce jehož
obsahem je vybudování výstavního zastavení, které bude vybaveno PC technikou a promítací
technikou. Zároveň se opraví nevyužitý prostor po bývalém obchodě.
Část budovy, ve které bude projekt realizován bude bezplatně pronajat MAS Turnovsko na
dobu trvání projektu.
Usnesení č.2/04/2009
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje podpis smlouvy o výpůjčce části č.p.34 MAS
Turnovsko na dobu trvání projetu U nás je taky hezky!
Pro: 5, proti 0, zdržel se 0
7) Volby do parlamentu EU proběhnou v červnu. Zastupitelstvo pověřuje starostu projednat
s TJ sokol Loučky, možnost pronájmu prostor pro volební místnost.
8) Starosta informoval o připravované opravě střechy kostela. Podle informací od pana
Hlubůčka bude opravena hlavní věž.
Diskuse:
Pan Miksánek měl dotaz, jak bude dodělána náves, kdy bude oset trávník. Starosta
informoval, že v nejbližších dnech technické služby trávník osejí.
Protože nebyly žádné jiné dotazy, Starosta schůzi ukončil.

Jan Vele – starosta
Ověřovatelé: Jan Polívka
Milena Machutová

