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Zápis ze schůze obecního zastupitelstva
14.4.2010
Přítomni: dle presenční listiny
Zapisovatel: Chludová
Ověřovatelé : Polívka, Machutová
Program jednání:
1) Úvod
2) Informace o dotacích
3) Příprava čarodějnic
4) Volby v květnu
5) Informace o auditu
6) Rozpočtová změna
7) Diskuse
8) Závěr
1)Starosta přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání.
2) Místostarostka informovala o připravovaných a podaných žádostech o dotace. Ve spolupráci s MAS
Turnovsko se připravuje žádost o dotaci na opravu hřbitovní zdi, na krajském úřadě je podána žádost o dotaci
na úpravu veřejných prostranství – chodníky v obci, prostřednictvím MR Podkozákovsko je podána žádost na
nákup komunální techniky ( sněhová fréza, zametací kartáč).
3) Starosta informoval o přípravě čarodějnic. Organizaci a zajištění mají na starosti sokolové. Hřiště bude
otevřeno již od tohoto pátku, vždy na víkend. V ostatní dny budou klíče od brány k dispozici u Kvintusů.Na
hranici je možné odkládat pouze dřevo a větve.
4) V termínu od 28.-29.5.2010 proběhnou volby do Parlamentu České republiky. Zapisovatelem volební
komise byla jmenována paní Lenka Kvintusová, volební komise bude mít 4 členy. Pro obec Loučky je stanoven
1 volební okrsek. Volební místnost bude v budově č.p.91 – Sokolovna.
5) Starosta informoval o auditu, který proběhl na obci dne 16.3.2010. Kontrolu hospodaření obce provedla
pracovnice krajského úřadu paní Bc.Petra Řepíková. Výsledkem je Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření.
Starosta pověřuje tímto finanční komisy k sestavení závěrečného účtu obce a k sestavení rozpočtového výhledu
na roky 2011 – 2020.
6) V souvislosti s připravovanými volbami do Parlamentu ČR dostala obec dotaci na zajištění těchto voleb.
Díky této dotaci je potřeba přijmout rozpočtovou změnu č.1.
Usnesení 1/04/2010
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočtovou změnu č.1.Navýšení rozpočtu o 20.000,- v příjmech a
20.000,- ve výdajích.
Pro: 5, proti 0, zdržel se 0
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7)Diskuse
V diskusi vystoupil pan Miksánek s dotazem, kdy bude natřena čekárna, opraven chodník před schránkami a
dodělán chodník na hřbitov. Starosta mu odpověděl, že práce budou provedeny dle možností v průběhu roku
2010.
Dále bylo připomínkováno špatné informování občanů o konání obecních schůzí. Na tuto připomínku bylo
sděleno, že informovanost občanů o schůzích je celoročně vyvěšena na úřední desce v centru obce a
internetových stránkách. Obec se pokusí zajistit dotaci na vybudování veřejného rozhlasu. Jiné podávání
informací o konání schůzí zastupitelstvo nezvažuje.
8) Po zodpovězení všech dotazů starosta schůzi ukončil.

Jan Vele – starosta

Ověřovatelé: Jan Polívka
Milena Machutová
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