Zpravodaj obce

Červen 2015

Hlavní články




Výběr z usnesení
zastupitelstva
Obecní byt č. 2
Loučecký Jarmark

VÝBĚR Z USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA
Dne 2.3.2015 se na obecním
úřadě konal audit týkající se
kontroly hospodaření za rok
2014.
Kontrola
proběhla
v pořádku a výstup auditu byl
zveřejněn na úřední desce.
Obec má k dispozici veškeré
podklady, pro možné vybudování
vodovodní a elektrické přípojky
na hřiště. Podklady byly zaslány
majiteli pozemku (p. Plechatému)
a v současnosti se čeká na jeho
souhlas s vedením sítí.
Obec přijala 25 žádostí o
přidělení kompostéru. V případě,
že obec obdrží dotaci na již
zmíněné kompostéry, budou tyto
všem přihlášeným zájemcům
bezúplatně poskytnuty. Obec
podala žádost o dotaci společně
s obcemi Líšný a Rakousy a
přijetí rozhodnutí se očekává na
přelomu
května
a
června.
V současné
době
nelze
rozhodnutí ministerstva nikterak
ovlivnit.
V rámci rekonstrukce obecního
bytu č.2 vč. vybudování koupelny,
obec nechala zpracovat stavební
projekt. Předpokládané doručení
projektové dokumentace je do
konce dubna, do konce května

Kdo ho nečte, jako by ani nebyl
pak
obec
plánuje
vybrat
dodavatele stavebních prací.
Plánovaná výše nákladů je na
300 000 Kč. Nabídka stavebních
prací bude v nejbližší době
zveřejněna na úřední desce.
Vzhledem ke skutečnosti, že
obec dostala územní souhlas ke
zbudování vodovodní přípojky na
hřbitov, poptávala obec do
15.4.2015 zhotovitele stavebních
prací
s tímto
souvisejících.
Projektovou
dokumentaci
si
vyžádalo 5 firem, avšak obec
obdržela pouze 3 nabídky.
Zastupitelstvo
obce
vybralo
zhotovitele dle nejnižší cenové
nabídky.
Obec dle současného stavu
aktualizovala vlastní směrnice.
Aktualizace se týkala především
zadávání veřejných zakázek,
účetních
výkazů,
úředních
razítek obce, atd.
Obec přijala žádost od pí.
Novákové o zřízení věcného
břemena k uložení vodovodní a
kanalizační přípojky, která by
měla vést přes obecní cestu.
Obec k tomuto zásahu musí
udělit souhlas a podepsat
smlouvu a to za úplatu či
bezúplatně. Zastupitelstvo obce
rozhodlo žadatelce toto umožnit,
avšak za jednorázový poplatek
ve výši 1 000 Kč.
I v letošním roce se koná soutěž
o nejlepší kroniku roku 2012 a
2013.
V tomto
období
zpracovávala obecní kroniku pí.
Petrušková a s jejím souhlasem
se obec se svou kronikou opět
přihlásila do této soutěže.

Obec přijala jedinou nabídku na
vedení obecní kroniky. Novým
kronikářem tak bude sl. V.
Strnádková, která bude zároveň
novou knihovnicí.
Obec obdržela roční zprávu o
veřejném pořádku od Policie
ČR. Závěr plynoucí z této
zprávy je, že obec patří k obcím
s velmi
nízkým
počtem
kriminálních činů.
VEŘEJNÉ SCHŮZE
ZASTUPITELSTVA
OBCE
V roce 2015 se
budou konat veřejné
schůze v těchto
dnech:
25.06.2015
24.09.2015
17.12.2015
Rádi bychom také vyzvali
občany k vyšší účasti na
těchto schůzích a
spolupráci na správě obce.

Poplatky za svoz KO
se v roce 2015 platí:
od 1.7.2015 do 30.9.2015
na II. pololetí.

Vodovodní přípojka na hřbitov
je již postavena, spuštění vody
je pravděpodobné v prvních
dnech měsíce června, po
ukončení terénních úprav.
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OBECNÍ BYTY
Rekonstrukce bytu č.1 byla již
kompletně ze strany obce
ukončena a byla podepsána
nájemní smlouva. „Staronoví“
nájemci se přestěhovali a může
tak začít rekonstrukce bytu č.2
Při
této
rekonstrukci
je
plánováno snížit a zateplit

stropy, vybudovat a vybavit
koupelnu a provést související
práce,
jako
rozvod
elektroinstalace,
vody
a
odpadů, výmalbu a úpravy
podlah v prostoru kuchyně.
V souvislosti s přidělováním
obecních bytů, vypracovalo ZO

podmínky pro přidělování
obecních bytů, žádost a bodové
hodnocení. Žádost o přidělení
obecního bytu je možné stáhnout na webových stránkách
obce, nebo si ji vyzvednout o
úředních hodinách.
Podmínky - viz.článek níže

PODMÍNKY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ NÁJEMNÍCH BYTŮ
V MAJETKU OBCE LOUČKY
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1. Žadatel /ka:
a. je zletilý/á,
b. je občanem ČR,
c. pobývá na území ČR v
souladu s právními předpisy o
pobytu cizinců,
d. je způsobilý/á k právním
úkonům,
e. neporušuje dobré mravy a
občanské soužití v místě svého
bydliště.

výkon povolání. OSVČ
dokládají své příjmy daňovým
přiznáním za uplynulé účetní
období.

s tím, že cena za m2/měsíc
plochy pronajatého bytu s
příslušenstvím je stanovena
samostatným rozhodnutím ZO.

5. Žádosti o byt se podávají
vždy pouze na základě výzvy
obce, v časově ohraničeném
úseku, který určí obec na své
úřední desce v případě, že se
uvolní obecní byt.

11. ZO si vyhrazuje právo 1x
ročně, vždy k 1. lednu
příslušného roku upravit výši
nájemného, maximálně však do
výše nájemného obvyklého v
místě a čase.

2. Žadatel/ka souhlasí se
zveřejněním informací na
internetových stránkách (jméno
a příjmení, velikost
požadovaného bytu, počet
dosažených bodů, pořadové
číslo žádosti a datum podání
žádosti).

6. Žádosti se podávají na
konkrétní byt a jejich platnost
končí rozhodnutím
zastupitelstva obce o přidělení
bytu nájemci a uzavřením
nájemní smlouvy s žadatelem,
který dosáhl nejvyššího počtu
bodů.

3. Žadatel/ka je povinen/a
uvádět pravdivé údaje a
nahlásit do 30 dnů každou
změnu rozhodující pro
bodování žádosti. Pokud tak
neučiní, bude jeho žádost
vyřazena ze seznamu žadatelů
o pronájem obecního bytu.

7. Při dosažení stejného počtu
bodů, rozhodne o nájemci los.

12. Po podání žádosti o
přidělení bytu bude žadatel
zařazen do seznamu žadatelů.
Obec bodově vyhodnotí situaci
žadatele podle aktuální bytové
situace. Před provedením
bodového hodnocení může být
v odůvodněných případech
provedeno místní a sociální
šetření.

4. Žadatel/ka dokládá své
příjmy potvrzením mzdové
účtárny svého zaměstnavatele,
potvrzením o výplatách dávek
státní sociální podpory, o
výplatách sociálních dávek,
potvrzením České správy
sociálního zabezpečení o výši
vypláceného důchodu či
potvrzením školy, kde se
žadatel připravuje soustavně na

9. Doba nájmu je stanovena na
dobu určitou po dobu 1 roku, při  Projednáno na ZO v dubnu
řádném užívání bytu, hrazení
2015.
nájmu a poplatků spojených s
užíváním bytu a nenarušování
Žádosti o pronájem bytu č.2
výkonu práv ostatních
nájemníků může být smlouva
v budově OÚ č.p. 34 se buprodloužena o stejné období
dou podávat od 15.6.do
opakovaně

8. Po přidělení bytu a podpisu
nájemní smlouvy se žadatel
stává nájemcem bytu Nájemce
je povinen v bytě bydlet. Byt
nesmí podnajmout třetí osobě.

10. Výše nájemného je smluvní,

Přílohy:
 Žádost o pronájem
obecního bytu


Bodová kritéria pro
hodnocení žádostí neveřejné

30.6.2015, osobně nebo
poštou na obecní úřad.
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NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA
KNIHOVNY

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Otevírací doba obecní knihovny
je každý sudý týden v době od
16:00 do 18:00 hod.

Dne 7.června 2015 ve 13.15 proběhne v obci svoz
nebezpečného odpadu. Občané zde mohou soustřeďovat
veškerý elektroodpad, motorové oleje, léky.

Přijďte si pro zajímavou knihu.
Knihy se půjčují bezplatně.

Co bylo ...
Dne 25. dubna vystoupil v naší
Sokolovně divadelní spolek Jizeran
se svým představením Světáci.
Velmi nás potěšila hojná účast a
zájem o toto představení, účinkující
zase ocenili ohlasy a smích diváků
v sále.
Divadelního
představení
zúčastnilo 56 osob.

se

Celou fotogalerii si můžete prohlédnout na webové adrese:
www.fotogalerie-loucky.rajce.idnes.cz/Divadelni_predstaveni_Svetaci_25.04.2015/

... a co bude
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LOUČECKÝ JARMARK
střelnice a kolotoče 3 tis. Kč,
Letos se již po 4. bude konat
ohňostroj cca 3 tis. Kč.
Loučecký Jarmark.
Náklady jsou tak odhadovány do
Obec má již k dispozici program
40 000,- Kč, přičemž obec
akce, ve kterém je plánováno
disponuje se ziskem 20 000,- Kč
několik hudebních vystoupení,
z loňského roku.
vystoupení
kouzelníka
a
Dále je možné změnit expozici
slavnostní ohňostroj.
muzea, jelikož letošním rokem
Předpokládaný rozpočet akce je
končí jeho udržitelnost. Uvítáme
následovný:
tedy návrhy občanů.
kulturní akce 31 tis. Kč,

SLUŽBY
Obec hledá zájemce o vykonávání služeb na
Loučeckém Jarmarku.
Jedná se především o obsluhu několika stánků (pivo,
nealko, zákusky, maso, langoše), obsluha muzea,
kolotoče pro děti a střelnice.
Tímto bychom chtěli vyzvat všechny obyvatele o
aktivní zapojení do této akce. Možní zájemci se
mohou hlásit na obecním úřadě do 10.6.2015, nebo
na obecní e-mail.
Za spolupráci předem děkujeme.
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akce v obci
státní svátek, den volna
veřejná schůze ZO

FOTBALOVÝ TURNAJ
Dne 27. června na fotbalovém hřišti bude jako již každoročně
konat fotbalový turnaj.
Prezentace družstev bude probíhat do 9.00 hod.
Zveme všechny na dobrý sportovní zážitek a pečené prase.

ZPRAVODAJ
Na další číslo Zpravodaje
obce Loučky se můžete těšit
v září 2015.
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