OBEC
LOUČKY
Loučky 34, 511 01 Turnov, telefon : 481 312 357, 723 167 800
www.loucky.info, e-mail: obecloucky@seznam.cz
_________________________________________________________________________________________

Zápis ze schůze obecního zastupitelstva
30.6.2010
Přítomni: dle presenční listiny
Zapisovatel: Chludová
Ověřovatelé :Kvintusová, Machutová
Program jednání:
1) Úvod
2) Žádost církve o příspěvek na opravu kostela
3) Vyřazení jednotky SDH z evidence
4) Převod pozemku
5) Návrh CHKO Český ráj
6) Stavba RD
7) Záměr obce – stavba rozhledového místa
8) Rozpočtová změna
9) Závěrečný účet obce, rozpočtový výhled
10) Oprava hřbitovní zdi
11) Smlouva o právu stavebníka provést stavbu
12) Závěr
1)Starosta přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání.
2) Starosta přečetl žádost církve římskokatolické o příspěvek na opravu střešní kratiny na malé věži kostela.
Součastně informoval o zaslaném vyúčtování opravy hlavní věže. Celkové náklady byly 621.360,-Kč
Zastupitelé žádost o příspěvek projednali, ale prozatím konkrétní částka příspěvku nebyla odsouhlasena.
Řešení opravy střešního pláště je z hlediska církve nekoncepční. Náklady na opravu střechy budou v řádech
miliónů a oprava střechy lodě kostela není touto žádostí řešena, přičemž stav této krytiny nejvíce ohrožuje
místní hřbitov.
3) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o vyřazení SDH Loučky z evidence HZS Libereckého kraje k datu
7.6.2010
4) Převod pozemku č.p.477 v k.ú.Loučky je dokončen, chybí pouze zápis na katastru nemovitostí a zaplatit daň
z převodu nemovitostí.
5) CHKO Český ráj navrhuje vyhlásit chráněnou krajinnou oblast Podloučky. Pro občana by nemělo nastat
žádné omezení dle vyjádření CHKO. Celý dokument zveřejněn na úřední desce obce.
6) Pan Bařtipán podal na obec žádost o stavbu RD na st.p.č.529. Jedná se o stavbu RD, ČOV, parkovací plochy
a přípojek na IS . Podmínky napojení : napojení na kanalizaci provede odborná firma, obec bude o termínu
napojení informována alespoň 7 dní předem, bude předložena projektová dokumentace ČOV a napojení.

Číslo účtu: KB 78-989 223 0207/0100
ČS 1263 078 349/0800

IČO: 00580830
IDDS: xy4auru

Usnesení 1/06/2010
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě projektové dokumentace vypracované Ing. Luďkem Kuncem
z dubna 2010 stavbu RD, domovní ČOV, parkovacího stání a přípojek na IS na p.p.č.607/2 a st.p.č. 529 v k.ú.
Loučky u Turnova
Dále obec souhlasí s vypouštěním vyčištěných odpadních vod do místní dešťové kanalizace.
Pro: 5, proti 0, zdržel se 0
7) Starosta informoval o uvažovaném záměru obce postavit v prostorách Fialníku Rozhledové místo, které by
zvýšilo atraktivnost naší obce a vhodně by doplnilo turistickou nabídku území.
Usnesení 2/06/2010
Zastupitelstvo obce souhlasí s přípravou projektového záměru stavby Rozhledového místa v oblasti Fialníku.
Pro: 5, proti 0, zdržel se 0
8) Zastupitelstvo na podnět účetní obce projednalo 2.rozpočtovou změnu. Tato změna se týká navýšení
rozpočtu o souhrnnou částku 122.200 Kč v příjmech i výdajích. Jedná se o dotaci na nákup PC a programů do
místní knihovny, příspěvek města Turnov na informační systém obce a splátku RWE.
Usnesení 3/06/2010
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočtovou změnu č.2.Navýšení rozpočtu o 122.200,- v příjmech a
122.200,- ve výdajích.
Pro: 5, proti 0, zdržel se 0
9) Finanční výbor ve spolupráci s účetní obce předložil ke schválení závěrečný účet obce Loučky za rok 2009.
Zároveň předložil ke schválení rozpočtový výhled obce na léta 2011-2020.
Usnesení 4/06/2010
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje závěrečný účet obce Loučky za rok 2009 a zároveň bere na vědomí
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Loučky za rok 2009.
Pro: 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 5/06/2010
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočtový výhled obce Loučky na léta 2011 - 2020.
Pro: 5, proti 0, zdržel se 0
10) Připravovaná žádost o dotaci spolu s MAS Turnovsko na opravu hřbitovní zdi vyžaduje projednání a
odsouhlasení záměru v zastupitelstvu obce. O tomto projektu bylo jednáno již na zasedání dne 14.4. a
stanovisko obce k tomuto záměru se nikterak nemění.
Usnesení 6/06/2010
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo partnerství obce s MAS Turnovsko v rámci projektu Zelený Český ráj a
podání žádosti o dotace. Zároveň souhlasí s tím, že v případě podpoření projektu z SZIF zajistí předfinancování
části projektu.
Pro: 5, proti 0, zdržel se 0
11) Zastupitelstvo obce projednalo uzavření smlouvy o právu stavebníka provést stavbu přeložky STL plynové
přípojky a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.( Martin Meloun)
12)Protože nebyly žádné dotazy a připomínky starosta schůzi ukončil.
Jan Vele – starosta
Ověřovatelé: Lenka Kvintusová
Milena Machutová
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