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 27.7.2015, 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 Janu Kovářovou a Martinu Kůtkovou a zapisovatelem Nikol
Chludovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesen č.1/7/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky určuje ověřovateli zápisu paní Janu Kovářovou a Martinu Kůtkovou a
zapisovatelem Nikol Chludovou.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.1/7/2015 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. 2/7/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje následující program veřejného zasedání:
I.
Úvod
II.
Informace z obecního úřadu
III.
Oprava bytu č.2
IV.
Výběr nájemce bytu č.2
V.
Diskuze
VI.
Závěr
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/7/2015 bylo schváleno.

Bod I – Úvod zasedání
Provedla předsedající v souladu se stanoveným programem a přivítala všechny přítomné.

Bod II – Informace z obecního úřadu
Předsedající informovala, že dnešní zasedání bylo svoláno zejména kvůli výběru dodavatele stavebních prací
na opravu bytu č.2 a na stanovení možného nájemce tohoto bytu.
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Bod III – Oprava bytu č.2
Obec, jako investor plánované opravy bytu č.2 v budově č.p.34, v souladu se směrnicí pro výběr dodavatele
stavebních prací v hodnotě vyšší jak 20.000,- vypsala zadávací řízení na provedení těchto prací. Bohužel
v prvním kole, které bylo uzavřeno 15.6.2015 neobdržela obec žádnou nabídku. Proto byla výzva
zveřejněna znovu s termínem podání nabídek do 24.7.2015. Do této výzvy se přihlásili 3 firmy. Stavební
komise na svém jednání všechny nabídky zhodnotila a porovnala, podle výběrového kritéria- nabídková
cena. S výsledkem hodnocení seznámila všechny přítomné. Na základě návrhu komise navrhuje starostka
obce uzavřít smlouvu na provedení oprav bytu č.2 v č.p.34 se zájemcem č.2.
Návrh usnesení 4/7/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy na opravu bytu č.2 v č.p.34
s firmou BARBUTO s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/7/2015 bylo schváleno.

Bod IV – Výběr nájemce bytu č.2
Obec zveřejnila v květnu podmínky pro přidělování obecních bytů, včetně formuláře žádosti. Bylo nastaveno
bodové hodnocení podaných žádostí. Termín pro podávání žádostí byl také zveřejněn na úřední desce. Do
tohoto termínu se na úřadě sešly dvě žádosti, které ohodnotila a obodovala sociální komise, která si na své
jednání přizvala ostatní členy zastupitelstva, vyjma starostky.
Po sečtení získaných bodů, byla vyhodnocena žádost č.1, jako vítěz ( počet bodů 56) jako druhá, žádost č.2,
počet bodů 52.
Návrh usnesení 5/7/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky poběřuje starostku obce k sepsání nájemní smlouvy na byt č.2 s žadatelem
č.1. Přesné datum nájmu bude stanoveno po dokončení stavebních prací. Výše nájemného bude
stanovena stejně, jako u bytu č.1.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/7/2015 bylo schváleno.

Bod V – Diskuze
Nebyla.

Bod VI – Závěr
Předsedající poděkovala za účast na zasedání a ukončila zasedání zastupitelstva v 19:15 hod.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
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Zapisovatel:

Nikol Chludová
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Ověřovatelé:
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...........................................
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Lenka Kvintusová
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