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 26. září 2013, od 17 : 00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Loučky (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17 hodin
starostou obce Janem Velem („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Nepřítomen Jan Polívka – omluven z pracovních důvodů.
*

*

*

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Janu Kovářovou a Lenku Kvintusovou, zapisovatelem Jitku Petruškovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1/9/2013:
Zastupitelstvo obce Loučky určuje ověřovateli zápisu Janu Kovářovou a Lenku Kvintusovou, zapisovatelem Jitku Petruškovou.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/9/2013 bylo schváleno.
*

*

*

Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva. K návrhu programu nebyly vzneseny žádné další návrhy na doplnění. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.2/9/2013:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje následující program dnešního zasedání:
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)
VII)

Úvod zasedání
Informace z obecního úřadu
Kronika obce
Volby do poslanecké sněmovny
Nájem obecního pozemku firmě Sady Český ráj, s.r.o
Různé
Závěr

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/9/2013 bylo schváleno.
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*

Bod I – úvod zasedání:
Provedl předsedající v souladu se stanoveným programem a přivítal všechny přítomné.
*

*

*

Bod II – Informace z obecního úřadu:

-

-

-

Předsedající informoval přítomné:
o situaci v Podloučkách, která nastala v pondělí 26. srpna 2013 po přívalovém dešti. Vzhledem
k terénu v této části obce nelze zabránit přívalům vody, která s sebou nese spousty dalších naplavených materiálů. Situace nastává po ucpání propustku a voda se valí přes cestu a zaplavuje okolí
/louka u Frídlů). Starosta zajistil vyčištění propustku a odstranění (bagr) a odvoz naplaveného materiálu (4 náklaďáky). Kontaktoval i zástupce vodáren (odmítnutá žádost o podíl na řešení situace) a
Správu CHKO ČR, která se bude finančně podílet na úpravě propustku. Přítomným byla předložena
fotodokumentace.
Majitel kravína v Koberovech vyváží za Loučky kejdu a vypouští ji do volné přírody (i když na svůj
pozemek, je toto jednání nepřípustné). Starosta Louček pořídil fotodokumentaci přímo z místa činu a
společně se starostou Koberov budou informoval Inspekci životního prostředí, aby mohla být učiněna náležitá opatření k zamezení tohoto jednání.
Dále předsedající informoval o opravě části podlahy na půdě obecního úřadu nad jedním z nájemních
bytů - předělání izolace, nátěr dřevěných částí a obnova izolace.
Dále proveden nátěr plechových částí střechy na obecním úřadu a oprava eternitu.
Návrh usnesení č. 3/9/2013:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí informace z obecního úřadu
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/9/2013 bylo schváleno.

*
Bod III –

*

*

Kronika obce:

Předsedající informoval přítomné o výsledcích soutěže, která byla v tomto roce vypsána Krajským úřadem Lbc kraje a Ještědskou archivní pobočkou pro kronikáře obcí a měst Libereckého kraje. Do
soutěže byly předkládány zápisy za léta 2010 a 2011 včetně příloh a fotodokumentace. Loučky se účastnily
soutěže v 1. kategorii - obce do 2 tisíc obyvatel. Kronika obce Louček byla oceněna 2. místem. Slavnostní
vyhlášení výsledků proběhlo za účasti hejtmana, náměstkyně hejtmana a dalších pořadatelů v Severočeském
muzeu v Liberci ve čtvrtek 5. září. Za Loučky se účastnil starosta J. Vele, místostarostka L. Kvintusová a
kronikářka obce J. Petrušková. Starosta poděkoval a poblahopřál kronikářce.
Návrh usnesení č. 4/9/2013:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí výsledek kronikářské soutěže 2013
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
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*

*

*

Bod IV – Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky:
Předsedající předal slovo místostarostce Lence Kvintusové, aby informovala přítomné o volbách
do poslanecké sněmovny. Volby se uskuteční v pátek a v sobotu 25. a 26. října. Volební místnost bude připravena v sokolovně. Volební komise bude oproti minulým volbám částečně obměněna.
Návrh usnesení č. 5/9/2013:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/9/2013 bylo schváleno.

*

*

*

Bod V – Nájem obecního pozemku firmě Sady Český ráj, s.r.o.:
Předsedající informoval přítomné o návrhu fy Sady Český ráj, s.r.o., Praha 1 o nabídce vyrovnat
nájem za obecní pozemek v sadech zpětně za 20 let. Nabízená částka 9 tisíc korun. Z diskuse na toto téma
vyplynulo, aby starosta jednal o zpětném nájmu ve výši 25 – 35tisíc korun. O případné směně nebo prodeji
obecního pozemku zatím nebylo rozhodnuto.
Návrh usnesení č. 6/9/2013:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje postup starosty v otázce výše nájmu, o případné směně
nebo prodeji obecního pozemku zatím nebylo rozhodnuto.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/9/2013 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VI – Různé:
V diskusi vystoupil pan Mixánek – informoval, že po přívalovém dešti uklízí sinici před svým
domem a před farou, kde se hromadí po dešti naplavený hl. posypový materiál. Zasažena byla i cesta kolem
kostela. Dále pan Mixánek upozornil na lešeňové trubky, které jsou složeny u zdi kostela (po opravě). Starosta bude jednat s farností o jejich odklizení. Dále pan Mixánek upozorňuje na nepořádek, který je v autobusové čekárně – starosta slíbil nápravu. Dále pan Mixánek vznesl připomínky ke stavu vývěsní tabule (velké množství připínáčků) a dotaz na osvětlení obce. Místostarostka reagovala nabídkou, zda by pan Mixánek
nepřijal za úplatu starost o některé připomínkované záležitosti (např. úklid čekárny) a vysvětlením, že osvětlení obce se bude posunovat v souladu s hodinou stmívání a bude ponechán do 22.30 hod, ráno obec osvětlena od 4.30 hod zatím do 7 hodin (odjezdy pracovního a školního autobusu).
*
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bod XII – Závěr:
Předsedající ukončil veřejné zasedání zastupitelstva v 19.00 hod.
*

*

*

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 26.09. 2013
Zapisovatel:

Ověřovatelé:

Starosta:

Jitka Petrušková

Lenka Kvintusová

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

Jana Kovářová

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

Jan Vele

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