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

e-mail:obecloucky@quick.cz

Zápis ze schůze obecního zastupitelstva

21.1.2008
Přítomni: dle presenční listiny
Zapisovatel: Chludová
Ověřovatelé : Machutová
Polívka
Program jednání:
1) Úvod
2) Převod hřiště za obcí
3) poplatky za vodu
4) návrh rozpočtu na rok 2008
5) Žádost o dotaci
6) Diskuse
7) Závěr
1) Starosta přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání
2) Byla projednána možnost převedení hřiště za obcí do majetku obce od úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových.
Usnesení č.1/01/2008
Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným převodem pozemku hřiště za obcí a pověřuje
starostu k podniknutí příslušných kroků k uskutečnění tohoto převodu.
Pro: 7, proti 0, zdržel se 0
3) Zastupitelé projednali otázku dluhu na vodném a stočném z let 2003 – 2004. Jedná se
o nedobytné pohledávky
Usnesení č.2/01/2008
Zastupitelstvo obce souhlasí se stornováním poplatků za vodu z let 2003-2004 v celkové výši
8.509,- Kč
Pro: 7, proti 0, zdržel se 0
4) Finanční komise předložila návrh rozpočtu na rok 2008. Rozpočet je navrhován jako
schodkový v celkové výši 1.646.500,- Kč. Návrh bude vyvěšen na úřední desce od
22.1.2008 do 10.2.2008 a poté bude scválen.
5) Žádost o dotaci na opravu cesty do Podlouček
Usnesení č.3/01/2008
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce podáním žádosti o dotaci na opravu cesty do
Podlouček v celkové výši 150.000,- Kč
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Pro: 7, proti 0, zdržel se 0
6) Dále zastupitelstvo projednalo výši mezd pro rok 2008, která se nemění, tz. Odměna
pro starostu 10.000,- Kč, pro místostarostu 8.000 Kč, pro předsedy komisí 910 Kč a
členy 530 Kč.
Usnesení č.4/01/2008
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo výši odměn členům zastupitelstva v navrhované výši.
Pro: 7, proti 0, zdržel se 0

Jan Vele – starosta
Ověřovatelé: Jan Polívka
Milena Machutová

