OBEC LOUČKY
Loučky 34, 511 01 Turnov
Tel. 481 312 357
www.loucky.info

e-mail:obecloucky@quick.cz

Zápis ze schůze obecního zastupitelstva

16.11.2009
Přítomni: dle presenční listiny
Zapisovatel: Chludová
Ověřovatelé : Machutová
Polívka
Program jednání:
1) Úvod
2) Pojízdná prodejna
3) Stavba garáže
4) Údržba komunikací a chodníků
5) Projednání stavby rodinného domu
6) Cena vody na rok 2010
7) Odměny
1)Starosta přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání.
2) Starosta informoval o žádosti provozovatele pojízdné prodejnýma příspěvek ve výši 6.000,Kč na rok. Pojízdná prodejna zajíždí do naší obce 3x týdně. Tato žádost byla předložena již
začátkem roku .
Usnesení 1/11/2009
Zastupitelstvo odsouhlasilo podpis smlouvy s firmou PEKAŘSTVÍ BOHEMIA s.r.o. a
zároveň příspěvek ve výši 6.000,- Kč.
Pro: 5, proti 0, zdržel se 0
3) Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana Václava Kůtka ml. Na stavbu garáže na
p.p.č.15/3 o rozměrech 8x6 m.
Usnesení 2/11/2009
Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo stavbu garáže na p.p.č.15/3 dle projektové
dokumentace Ing. Luďka Kunce ze září 2009
Pro: 5, proti 0, zdržel se 0
4) Zimní údržba místních komunikací a chodníků
na základě § 27 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) a odst. 4 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů projednalo zastupitelstvo obce zimní údržbu
místních komunikací a chodníků v majetku obce. V souvislosti s tím ukládá paní Lence
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Kvintusové vypracovat seznam pozemků, které budou v rámci zimní údržby upravovány,
včetně čísel popisných a zákresem do katastrálních map.
Usnesení 3/11/2009
Zastupitelstvo obce se usneslo vydat na základě § 27 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2
písm. d) a odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů nařízení
č.1/2009 viz. příloha
Pro: 5, proti 0, zdržel se 0
5) Paní Haldová podala na obci žádost o vyjádření k změně projektové dokumentace . Na
pozemku, který koupila spolu se stavebním povolením chce stavět roubenku dle přiložené
dokumentace.
Usnesení 4/11/2009
Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo změnu stavby rodinného domu na p.p.č.269/2 a
269/3 dle projektové dokumentace Stavební projekce Beránek z června 2009
Pro: 5, proti 0, zdržel se 0
6) Starosta informoval o zasedání VHS kde se projednávala hlavně cena vody pro rok 2010.
Ta ještě není stanovena konečně, ale předpokládá se zdražení cca o 9%
7) Zastupitelstvo projednalo odměny občanům, kteří se podíleli na chodu obce v roce 2009
Usnesení 5/11/2009
Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo tyto odměny:
Pan František Kopal – za vedení knihovny v období leden-březen 2009 ve výši 1.200,- Kč
Paní Jitka Petrušková – za vedení knihovny v období duben – prosinec 2009 ve výši 2.400,-Kč
Pan David Kůtek – za údržbu veřejného osvětlení v roce 2009 – 6.000,- Kč
Slečna Petra Velová – za vedení kroniky v roce 2009 – 3.000,- Kč
Paní Jitka Votrubcová – za práci v sociální komisi v roce 2009 – 1.200,- Kč
Pro: 5, proti 0, zdržel se 0

Jan Vele – starosta
Ověřovatelé: Jan Polívka
Milena Machutová

