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 17.12.2015, 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 Martinu Kůtkovou a pana Martina Melouna a zapisovatelem
Nikol Chludovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesen č.1/12/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky určuje ověřovateli zápisu paní Martinu Kůtkovou a pana Martina
Melouna a zapisovatelem Nikol Chludovou.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.1/12/2015 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 byl vznesen návrh na změnu
programu a to konkrétně vyškrtnutí bodu III.) schvalování rozpočtu obce na rok 2016 a namísto toho schválit
rozpočtové provizorium. Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dala hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č. 2/12/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje následující program zasedání:
I) Úvod
II) Informace z obecního úřadu
III) Rozpočtové provizorium na rok 2016
IV) Rozpočtové opatření č. 6
V) Plán akcí na rok 2016
VI) Diskuze
VII) Závěr
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/12/2015 bylo schváleno.

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

Bod II – Informace z obecního úřadu
Předsedající shrnula provoz obce za rok 2015. V tomto roce bylo provedeno 7 větších investičních akcí a to
konkrétně:
vydování vodovodní přípojky na hřbitov (cca 50 tis. Kč) a úprava místa odběru vody (20 tis. Kč), oprava
obecního bytu č. 1 (295 tis. Kč) kde byla provedena výměna elektroinstalace a oken, snížení stropů, úprava

OBEC LOUČKY
Loučky 34, 512 01 Turnov, telefon: 727 822 787
www.loucky.info, e-mail: obecloucky@seznam.cz
povrchů, nové stoupačky, oprava bytu č. 2 (332 tis. Kč) kde byla zřízena nová koupelna uvnitř bytu, snížení
stropů, oprava stěn a nové stoupačky. S touto opravou souvisela i další oprava a to bývalé toalety v mezipatře
(cca 46 tis. Kč). Dále obec investovala do veřejného osvětlení v Podloučkách, kde bylo nutné provést opravu
veřejného osvětlení kvůli pádu sloupu (35 tis. Kč) a byly zde provedeny terénní úpravy (cca 39 tis. Kč).
Celkem tedy obec vynaložila 817 tis. Kč na opravy, údržbu a zvelebení obce.
Cena svozu komunálního odpadu (KO) v roce 2016 zůstane stejná jako v roce letošním. Změny budou pouze
v termínu svozu KO. Čtrnáctidenní svoz bude jezdit vždy v sudý týden.
Cena vody se dle rozhodnutí rady Vodohospodářského sdružení Turnov (VHS) zvýší o 1,92 %. Pro naši obec
se jedná o zvýšení vodného na 53,- Kč vč. DPH (v roce 2015 byla cena vodného 51,90 Kč vč. DPH).
O kvalitě pitné vody a o stavu kanalizací byla veřejnost informována vna říjnové a listopadové schůzi a ve
zpravodaji.
Obec obdržela návrh dodateku ke smlouvě se sběrným dvorem v Turnově o zvýšení ceny odběru biologicky
rozložitelného odpadu (větví, trávy, …) na 460 Kč za tunu. Z dosavadních informací od sběrného dvora, tuto
možnost likvidace biologického odpadu nikdo z občanů obce nevyužil.
Plán zasedání obce v roce 2016 bude následující: 11. února, 5. května, 4. srpna, 20. října, 15. prosince.
V průběhu roku je možná změna těchto termínů, bližší informace budou poskytnuty na úřední desce.
Předsedající dále informovala veřejnost o možnosti využít prostor muzea v objektu obecního úřadu. Na
opravení muzea byla obci poskytnuta dotace, projekt je již po době udržitelnosti. Vzhledem k tomu, že
návštěvnost muzea není během roku velká, hledá obec jiné smysluplné využití tohoto prostrou.
Inventarizace proběhne na obecním úřadě první až druhý týden v lednu 2016. Členy inventarizační komise byly
jmenovány: pí Kovářová, pí Špicová, sl. Chludová.
Smlouva s Krajským úřadem o zajištění dopravní obslužnosti. Obec za dopravní obslužnost platí 14.310 Kč za
rok. Na žádost místních obyvatel a obce bylo do jízdního řádu zařazeno několik nových spojů (o nichž byla
veřejnost informována prostřednictvím úřední desky).
Obec podepsala smlouvu se společností Centropol na dodávky elektrické energie pro rok 2016. Pro roky 2017
a 2018 se obec zapojila do hromadné soutěže na hromadné dodávky energií od Libereckého kraje.
Pro následující rok je možné zvýšit platy zastupitelů o 3 %. Zastupitelstvo se však rozhodlo tyto nezvyšovat.
Za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 14 000,- Kč měsíčně,(Lenka
Kvintusová),za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 4 000,měsíčně,(Dana Špicová, Nikol Chludová),za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 1060,- Kč
měsíčně( Martina Kůtková, Jana Kovářová, Martin Meloun, Adam Sládek).
Obec obdržela vyjádření CHKO k územnímu plánu obce, avšak i po ročním jednání není výsledek jednání pro
obec uspokojující. CHKO vyčlenila pouze několik málo pozemků, které k rozvoji obce nejsou dostačující a
vypracování územního plánu by bylo za těchto podmínek neefektivní.
Pro rok 2016 by bylo vhodné zřídit v obci opět pozice veřejně prospěšných prací. Příspěvek od úřadu práce by
pokryl náklady na běžnou údržbu obce, drobné opravy, úklid i údržbu hřbitova. Pracovní místa by bylo vhodné
zřídit dle možností na dobu ¾ - 1 roku dvě pozice.
Návrh usnesení 3/12/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí informace z obecního úřadu.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/12/2015 bylo schváleno.
Návrh usnesení 4/12/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky pověřuje starostku k podpisu :
smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti s Libereckým krajem pro rok 2016
dodatku smlouvy s Technickými službami Turnov
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Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/12/2015 bylo schváleno.
Návrh usnesení 5/12/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje plán zasedání na rok 2016.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/12/2015 bylo schváleno.
Návrh usnesení 6/12/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje inventarizační komisi ve složení Dana Špicová, Jana
Kovářová a Nikol Chludová
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/12/2015 bylo schváleno.
Návrh usnesení 7/12/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje výši odměn členům zastupitelů obce.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/12/2015 bylo schváleno.
Návrh usnesení 8/12/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje odepsání nedobytných pohledávek ve výši 2.130,- z roku
2010.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/12/2015 bylo schváleno.

Bod III – Rozpočtové provizorium pro rok 2016
Předsedající navrhla rozpočtové provizorium do února 2016 a to ve výši 200.000 Kč.
Návrh usnesení 9/12/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje rozpočtové provizorium pro leden-únor 2016 ve výši 200.000,Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/12/2015 bylo schváleno.

Bod IV – Rozpočtové opatření
Předsedající navrhla provést rozpočtové opatření č. 6 (viz příloha) snížení příjmů o 1.900,- (položky snížení
1111,1113,1344,1351,1361, 3632,6310, položky zvýšení 1112,1121,1511,4116) snížení výdajů o 1.900,(paragrafy snížení 3631, 5512, paragrafy zvýšení 3632, 3639, 6171)
Rozpočet je i nadále schodkový
Návrh usnesení 10/12/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje rozpočtové opatření č. 6. Příjmy 1.684 500,- výdaje 1.852.100,Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/12/2015 bylo schváleno.

Bod V – Plán akcí na rok 2016
Obec v roce 2016 plánuje provést tyto investiční akce:
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oprava knihovny (dle dotace), oprava a úprava chodby (instalace zábradlí), stříška nad vchodem (v současnosti
v havarijním stavu), úpravu hřbitovní zdi, osazení kříže před kostel, projektová dokumentace pro čističku
odpadních vod pro obecní úřad, vodovodní přípojka a elektroinstalace na hřiště (plán elektřinu vést sloupovým
vedením), vyrovnání majetkových vztahů (veřejné komunikace, pozemky pod obecním majetkem), zpevnění
břehů v Podloučkách (přírodní zpevnění).
Návrh usnesení 11/12/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje plán akcí na rok 2016 ve zmíněném rozahu.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/12/2015 bylo schváleno.

Bod VI – Diskuze
Předmětem zájmu občanů byly domovní čistírny odpadních vod a dopravní značení v obci. Na dotazy občanů
odpovídala starostka obce.

Bod VII – Závěr
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19:30 hod.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 6
Zápis byl vyhotoven dne: 17.12.2015

Zapisovatel:

Nikol Chludová

...........................................

Ověřovatelé:

Martina Kůtková

...........................................

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

Martin Meloun

...........................................

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

Lenka Kvintusová

...........................................

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

Starosta:

Razítko obce:

