OBEC LOUČKY
Loučky 34, 511 01 Turnov, telefon : 481 312 357, 723 167 800
www.loucky.info, e-mail: obecloucky@seznam.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loučky,
konaného dne 23. února 2012, od 17 : 00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Loučky (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17 hodin
starostou obce Janem Velem („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Nepřítomeni Jan Polívka a Dana Špicová.
*

*

*

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Moniku Sládkovou a Janu Kovářovou, zapisovatelem Jitku Petruškovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1/1/2012:
Zastupitelstvo obce Loučky určuje ověřovateli zápisu Moniku Sládkovou a Janu Kovářovou, zapisovatelem Jitku Petruškovou.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/1/2012 bylo schváleno.
*
*
*
Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva. K návrhu programu nebyly vzneseny žádné další návrhy na doplnění. Před hlasováním
dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.2/1/2012:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje následující program dnešního zasedání:
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)
VII)
VIII)

Úvod zasedání
Schválení rozpočtu obce na rok 2012
Plán akcí na rok 2012
Zánik zástavního práva na budovu obecního úřadu
Různé
Inventarizace majetku
Diskuse
Závěr

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/1/2012 bylo schváleno.
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*
*
Bod I – úvod zasedání:
Provedl předsedající v souladu se stanoveným programem a přivítal všechny přítomné.
*
Bod II – Schválení rozpočtu obce na rok 2012:

*

*

Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok 2012 a jeho položkovým rozdělením v části příjmů i výdajů v celkové výši 1.484.100. – korun. K návrhu rozpočtu nebyly přítomnými vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení č. 3/1/2012:
Zastupitestvo obce Loučky schvaluje rozpočet obce na rok 2012 dle zákona 250/2000Sb.,
§4, odst.4,5,6 v navrhované výši
Příjmy
1.484.100.- Kč
Výdaje
1.432.100,- Kč
Financování
52.000,- Kč - splátka úvěru
jako přebytkový
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/1/2012 bylo schváleno.
*
*
*
Bod III – Plán akcí na rok 2012
Předsedající vzhledem k celkové ekonomické situaci znovu upozornil na nutnou opatrnost v plánování akcí letošního roku. Zatím plánovány dvě akce – rekonstrukce stříšky nad vchodem budovy obecního
úřadu čp. 34 a oprava půdního stropu v právé části této budovy. V případě získání dalších finančních zdrojů
nebo grantů a přiznívém vývoji příjmové části rozpočtu je možné uvažovat i o dalších akcích.
Návrh usnesení č. 4/1/2012:
Zastupitestvo obce Loučky bere na vědomí plán akcí na rok 2012
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/1/2012 bylo schváleno.
*
*
*
Bod IV – zánik zástavního práva na budovu obecního úřadu čp. 34:
Předsedající předložil přítomným členům zastupitelstva rozhodnutí o zrušení zástavního práva na
budovu obecního úřadu čp. 34
Návrh usnesení č. 5/1/2012:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje zrušení zástavního práva na budovu obecního úřadu čp. 34
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/1/2012 bylo schváleno.
*
*
*
Bod V – Různé:
Místostarostka Lenka Kvintusová předkládá ke zvážení otázky, které už byly na minulých zastupitelstvech několikrát diskutovány - zasíťování hřiště a opravu cesty do Podlouček. V souvislosti s letošní re-
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------konstrukci sokolovny doporučuje řešit i otázku zasíťování hřiště v letošním roce pořízením projektové dokumentace. Projektovou dokumentaci je třeba pořídit i k nutné úpravě a opravě cesty do Podlouček. Projektové dokumentace zadat odb. firmě, která povede i jednání s dalšími účastníky (v případě hřiště s majiteli a
nájemci pozemků, v případě cesty do Podlouček se Správou CHKO ČR). V případě možnosti získání dalších
finančních prostředků nebo grantů na tyto akce je třeba připojit k žádostem už zpracované projektové dokumentace.
Návrh usnesení č. 6/1/2012:
Zastupitestvo obce Loučky schvaluje záměr obce na pořízení projektových dokumentací
na zasí ťování hřiště a rekonstrukci cesty do Podlouček.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/1/2012 bylo schváleno.
*
*
*
Bod VI – Inventarizace majetku
Inventarizace majetku byla provedena na základě příkazu starosty paní Petruškovou, Špicovou a
Kovářovou ve dnech 31.12.2012 – 10.1.2013. Při inventarizaci nebyly shledány žádné inventarizační
rozdíly.
Bod VII – Diskuze:
Předsedající předal slovo místostarostce Lence Kvintusové a požádal ji, aby podala informaci o stadiu
příprav na Loučecké slavnosti, které proběhnou 16. června 2012. Místostarostka informovala o získané dotaci a rámcově o plánovaném programu. Požádala přítomné o případnou pomoc při organizování akce. Učinila tak i na společném setkání sokolů a hasičů, které požádala o organizační spolupráci. Dále informovala
přítomné o záměru požádat o grant na výměnu oken v prostorách knihovny a adaptaci celého prostoru na
víceúčelou společenskou místnost, aby byla zachována knihovna a prostor mohl sloužit i dalším společenským akcím (výtvarným dílnám, řemeslným dílnám, práci s dětmi a se seniory i event. setkávání maminek
na mateřské dovolené). Tento prostor by mohli využívat i sokolové a hasiči k menším akcím nebo jednáním,
proto byli požádáni o spolupráci.
V diskusi dále vystoupil pan Miksánek – připomínka týkající se rekonstrukce střechy na kostele a na
sanktusníku – střecha nezajištěna sněháky, což v letošním roce způsobovalo padání velkého množství sněhu
jednak na střechu zákristie a jednak do prostoru hřbitova (ohrožení osob i náhrobků). Starosta se s touto připomínkou obrátí na církevní správu, aby byla zjednána náprava u dodavatelské firmy. Další připomínka pana Miksánka se týkala zimní údržby silnic – jednak práce správy silnic, která v kalamitních dnech letošní
zimy nestíhala údržbu hl. komunikace, a dále připomínkoval údržbu vedlejších komunikací, kterou zajišťoval pan B. Vele. Starosta konstatoval, že o včasnosti zásahu s panem Velem jednal a že se snažil zjednat
nápravu – jednalo se zejména o cestu pod školu.
Dále se diskutovalo o výpadku veřejného osvětlení ve dnech sněhové kalamity doprovázené silným
větrem, kdy dochází ke zkratům na el. vedení. Odstraňoval pan David Kůtek. Paní Milena Machutová upozornila na nutnost výměny zeminy v květinových kontejnerech(jarní záležitost) a vysvětlila několik dotazů
na organizaci odvozu kontejnerů s tříděným odpadem.
Návrh usnesení č. 7/1/2012:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí přípravu červnových Loučeckých slavností,
záměr s adaptací prostor knihovny a připomínky občanů.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/1/2012 bylo schváleno.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Předfinancování společného projektu s MAS Turnovsko ( Loučecké slavnosti) bude zajištěno z rozpočtu
obce na rok 2012, kde je s částkou již počítáno. Na základě připravené smlouvy o poskytnutí finanční výpomoci MAS Turnovsko budou finanční prostředky převedeny na účet MAS Turnovsko a po závěrečném
vyúčtování budou prostředky na účet obce vráceny ve výši 90%.
Návrh usnesení č. 8/1/2012:
Zastupitelstvo obce Loučky souhlasí se smlouvou o poskytnutí finanční výpomoci MAS Turnovsko
a pověřuje starostu k jejímu podpisu, zároveň ho pověřuje k podpisu partnerské smlouvy na
projekt Živý venkov- tradice a současnost..
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/1/2012 bylo schváleno.
*
*
*
Bod VII – Závěr:
Předsedající ukončil veřejné zasedání zastupitelstva v 18.30 hod.
*

*

*

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 24. února 2012

Zapisovatel:

Ověřovatelé:

Starosta:

Jitka Petrušková

Bc. Monika Sládková

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

Jana Kovářová

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

Jan Vele

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