OBEC LOUČKY
Loučky 34, 512 01 Turnov, telefon: 727 822 787
www.loucky.info, e-mail: obecloucky@seznam.cz
Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loučky,
konaného dne 18.12.2014, od 18:00 hodin.
Zahájení 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 7 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 paní Martinu Kůtkovou a pana Adama Sládka a zapisovatelem
Nikol Chludovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesen č.1/12/2014:
Zastupitelstvo obce Loučky určuje ověřovateli zápisu paní Martinu Kůtkovou a pana Adama Sládka
a zapisovatelem Nikol Chludovou.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.1/12/2014 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. 2/12/2014:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
I) Úvod
II) Informace z obecního úřadu
III) Plán zasedání na rok 2015
IV) Vodovodní přípojka na hřbitov
V) Inventarizace majetku
VI) Oprava bytu v budově OÚ
VII) Veřejnoprávní smlouva s městem Turnov
VIII) Svoz KO
IX) Zimní úklid obce
X) Platy zastupitelů pro rok 2015
XI) Rozpočtové opatření č. 3
XII) Pokladní hotovost
XIII) Diskuze
XIV) Závěr
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/12/2014 bylo schváleno.

Bod I – Úvod zasedání
Provedla předsedající v souladu se stanoveným programem a přivítala všechny přítomné.
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Bod II – Informace z obecního úřadu
Předsedající informovala o změně podpisových vzorů, kterou bylo nutné provést z důvodu výkonu funkce
nových zastupitelů.
Předsedající v prosinci jednala se společností SCVak o situaci vody v Loučkách, konkrétně o čistírně
odpadních vod. Bohužel finanční situace obce nedovoluje uskutečnit takovouto investici. Obec proto čeká na
prováděcí vyhlášku ministerstva, která určí, zda budou postačovat domovní čistírny odpadních vod (přepadový
septik). Předsedající si v této souvislosti vyžádala informace o dlouhodobém průměru kvality vody od SCVak,
které do dnešního dne nebyly doručeny.
Dále bylo provedeno předání OÚ, s čímž souviselo i provedení inventarizace majetku. Inventarizační komise
sestavila seznam věcí, které je nutné z inventarizačních soupisů vyřadit (jedná se především o starý majetek,
který se již nepoužívá). Viz. Příloha
Návrh usnesení č. 3/12/2014:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje inventarizaci, na základě návrhu inventarizační komise, vyřazení
majetku z evidence- dle přílohy.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/12/2014 bylo schváleno.
Na minulém zasedání zastupitelstva byl projednáván i nákup nového IT vybavení, které již bylo instalováno do
kanceláře OÚ.
Předsedající informovala o podepsání dohody o hmotné odpovědnosti s paní Danou Špicovou, která je nutná
pro vedení obecní pokladny.
S odchodem paní Jitky Petruškové z obecního bytu, bylo nutné provést převedení smlouvy na elektrickou
energii v obecním bytě č. 1. Prozatím je smlouva převedena na udržovací tarif.
Obec v prosinci vydala první číslo vlastního Zpravodaje, který je volně k dispozici občanům obce na OÚ a dále
pro své občany připravila kalendář obce, který je rovněž k dostání na OÚ.
Přesedající seznámila přítomné s proběhlou opravou veřejného osvětlení a zdobení stromku. Dále informovala
o jednání o světle k poštovním schránkám a spínací skříňce na parkovišti, kterou je nutné opravit. Vzhledem ke
končící smlouvě s elektrikáři bude nutné provést novou objednávku služeb. Zastupitelstvo se rozhodlo pro
opětovné sepsání smlouvy s firmou JRJ Cvrček Elektro.
Návrh usnesení č. 4/12/2014:
Zastupitelstvo obce Loučky pověřuje starostku obce k podepsání smlouvy na zajištění elektro služeb
v obci Loučky pro rok 2015 s firmou JRJ Cvrček Elektro.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/12/2014 bylo schváleno.
Dále bylo provedeno prořezání stromů na hoření cestě a byla započata oprava střechy OÚ.
Členové zastupitelstva obce se zúčastnili dvou školení týkajících se evidence obyvatel a vidimace a legalizace.
Obec bude v budoucnu oprávněna provádět úřední ověření podpisů i kopií pro své občany.
Předsedající informovala, že ke 23.12 dojde ke zrušení pevné linky, které již bylo avizováno na minulém
zasedání zastupitelstva i v obecním zpravodaji.
Předsedající zmínila, že byla doplacena zbylá část úvěru, který byl obci poskytnut na plynofikaci obce (dle
minulých usnesení).
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Obec připravuje žádost na dotaci na rekonstrukci knihovny, kterou je nutné podat do konce ledna a dále bude
žádat o dotaci v programu obnovy venkova pro liberecký kraj na zřízení veřejného rozhlasu.
Návrh usnesení č. 5/12/2014:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci společenské místnosti
v budově č.p.34 (MMR) a podání žádosti na nákup veřejného rozhlasu pro obec Loučky (Liberecký kraj)
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/12/2014 bylo schváleno.
Finanční komise připravuje rozpočet obce pro rok 2015, odhad příjmů je na 1 390 600 Kč. Rozpočet by měl být
vyrovnaný.
Zastupitelstvo projednalo rozpočtové provizorium pro měsíce leden a únor 2015 ve výši 200 tis. Kč.
Návrh usnesení č. 6/12/2014:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje rozpočtové provizorium na leden – únor 2015 ve výši 200.000,-Kč
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/12/2014 bylo schváleno.
Předsedající informovala, že obci stále chybí knihovník a kronikář.
Zastupitelstvo obce dále projednávalo přijaté žádosti.
Konkrétně se jednalo o žádost od Centra pro zdravotně postižené, které žádalo o peněžní dar ve výši 1 500 Kč
a o žádost SDH Loučky o příspěvek na nákup hasičských uniforem ve výši 15 000 Kč.
Návrh usnesení č. 7/12/2014:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje příspěvek SDH Loučky na nákup čtyř kusů hasičských uniforem
ve výši 15.000,- Kč, zároveň pověřuje starostku vypracovat a uzavřít s SDH Loučky smlouvu.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/12/2014 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 8/12/2014:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje příspěvek Centru pro zdravotně postižené ve výši 1.500,-Kč
Výsledek hlasování: Pro 0 Proti 7 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/12/2014 nebylo schváleno.
Dále se jednalo o smlouvě s libereckým krajem o zajištění dopravní obslužnosti a nabídce libereckého kraje na
výkup pozemků, které se nachází pod veřejnými komunikacemi.
Návrh usnesení č. 9/12/2014:
Zastupitelstvo obce Loučky pověřuje starostku k podpisu smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti
s Libereckým krajem pro rok 2015
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/12/2014 bylo schváleno.
Obec přijala návrh projektu na vodovodní přípojku na hřiště. V této souvislosti bude dále nutné jednat
s majitelem pozemku, po němž by měla vodovodní přípojka vést.
Předsedající informovala o iniciativě pí Hejdukové, která se chystá uspořádat sraz žáků ZŠ v Loučkách.
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Návrh usnesení 10/12/2014:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí informace z obecního úřadu.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/12/2014 bylo schváleno.

Bod III – Plán zasedání na rok 2015
Plán zasedání bude v roce 2015 uskutečněn vždy ve čtvrtek od 18:00 hod. a to konkrétně v těchto termínech:
22. ledna, 16. dubna, 25. června, 24. září, 17. prosince. Případné změny termínů budou uveřejněny na úřední
desce OÚ.
Návrh usnesení 11/12/2014:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje plán zasedání na rok 2015.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/12/2014 bylo schváleno.

Bod IV – Vodovodní přípojka hřbitov
Obec podala žádost na územní souhlas, který je nutný pro vybudování vodovodní přípojky na hřbitov. Stavební
práce by obec ráda realizovala na jaře 2015.

Bod V – Inventarizace majetku
Obec je povinna provést ke konci roku 2014 inventarizaci majetku.

Určení členů inventární komise:
Předsedající navrhla, aby členy inventární komise byly Martina Kůtková, Martin Meloun a Dana Špicová. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení 12/12/2014:
Zastupitelstvo obce Loučky volí členy inventární komise Martinu Kůtkovou, Martina Melouna a Danu
Špicovou.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/12/2014 bylo schváleno.

Bod VI – Oprava bytu v budově OÚ
Již na minulém zasedání obce byla projednávána plánovaná oprava obecního bytu po paní Jitce Petruškové.
V bytě je nutné provést následující stavební úpravy: snížení stropů, zateplení, výměna elektroinstalace a oken,
instalatérské práce, kontrola stavu rozvodů vody. Nabídky, možné i na dílčí úkony, lze obci podávat do 20.
ledna 2015. Pro zájemce budou navrženy 1 až 2 dny, během nichž si bude možné byt prohlédnout.

Bod VII – Veřejnoprávní smlouva s městem Turnov
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V souvislosti s řešením přestupků v obci, je každoročně zřízena veřejnoprávní smlouva s městem Turnov, které
v této oblasti zastupuje obec Loučky.
Návrh usnesení 13/12/2014:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Turnov a pověřuje
starostku k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 13/12/2014 bylo schváleno.

Bod VIII – Svoz komunálního odpadu
Předsedající všechny přítomné informovala, že cena za svoz komunálního odpadu pro rok 2015 se nemění.
Dle novely zákona je obec povinna zajistit nové třídění odpadů a to kovu a biologického odpadu. Zastupitelstvo
obce dále čeká na prováděcí vyhlášku ministerstva s přesnými pokyny týkajícími se této problematiky.
Vzhledem k tomu, že novela nabývá platnosti od března 2015 je věc v jednání.
Návrh usnesení 14/12/2014:
Zastupitelstvo obce Loučky souhlasí s jednáním ve věci týkající se svozu komunálního odpadu.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 14/12/2014 bylo schváleno.

Bod IX – Zimní úklid obce
Předsedající uvedla, že byla uzavřena smlouva o zimním úklidu obecních komunikací s panem B. Velem. Úklid
chodníků bude v případě potřeby provádět pan Miloš Kvintus.
Návrh usnesení 15/12/2014:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje zimní údržbu místních komunikací a chodníků v obci.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 15/12/2014 bylo schváleno.

Bod X – Platy zastupitelů pro rok 2015
Předsedající navrhla, aby platy zastupitelů byly ve stejné výši, jaká byla schválena na minulém zasedání.
Za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 14 000,- Kč měsíčně,(Lenka
Kvintusová),za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 4 000,měsíčně,(Dana Špicová, Nikol Chludová),za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 1060,- Kč
měsíčně( Martina Kůtková, Jana Kovářová, Martin Meloun, Adam Sládek).
Návrh usnesení 16/12/2014:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje výši odměn členům zastupitelů obce.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 16/12/2014 bylo schváleno.

Bod XI – Rozpočtové opatření
Předsedající navrhla na základě informace paní účetní provést rozpočtové opatření č. 3 (viz příloha).
Návrh usnesení 17/12/2014:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje rozpočtové opatření č. 3.
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Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/12/2014 bylo schváleno.

Bod XII – Pokladní hotovost
Předsedající navrhla pokladní hotovost ve výši 60 000 Kč.
Návrh usnesení 18/12/2014:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje pokladní hotovost ve výši 60 000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/12/2014 bylo schváleno.

Bod XIII – Diskuze
Předmětem zájmu občanů byly informace týkající se novely zákona o třídění odpadů (p. Vele) a informace o
možnosti osvětlení úřední desky v autobusové zastávce (p. Hlubuček). Dále byla udělena pochvala (p. Vele) na
zpracování a obsah zpravodaje a vznesen dotaz na bezpečnost v obci. Na tyto otázky odpovídalo
zastupitelstvo obce.

Bod XVI – Závěr
Předsedající popřála všem hezké prožití blížících se svátků a pozvala všechny přítomné na adventní koncert.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:00 hod.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Soupis majetku k vyřazení
3) Rozpočtové opatření č. 3
Zápis byl vyhotoven dne: 18.12.2014

Zapisovatel:

Nikol Chludová

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

Ověřovatelé:

Martina Kůtková

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

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

Adam Sládek

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

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

Lenka Kvintusová

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

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

Starosta:

Razítko obce:

