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 15. prosince 2011, 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). Omluveni Mgr. Monika Sládková a Jan Polívka.
*
*
*
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Lenku Kvintusovou a paní Danu Špicovou, zapisovatelem Jitku Petruškovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1/12/2011:
Zastupitelstvo obce Loučky určuje ověřovateli zápisu Janu Kovářovou a Danu Špicovou, zapisovatelem Jitku Petruškovou.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/12/2011 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.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.2/12/2011:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje následující program dnešního veřejného zasedání:
I)
Úvod
II)
Příprava investic na rok 2012
III)
Komunální odpad – zajištění svozu v r. 2012
IV)
Cena vody v roce 2012
V)
Rozpočtové provizorium
VI)
Různé
VII) Schválení odměny pro paní Milenu Machutovou
VIII) Odměny na rok 2012 pro zastupitele
IX)
Diskuse
X)
Závěr
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/12/2011 bylo schváleno.
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*

*

Bod I – úvod zasedání:
Provedl předsedající v souladu se stanoveným programem a přivítal všechny přítomné.
*

*

*

Bod II – Příprava investic na rok 2012:
Předsedající otevřel otázku investic na r. 2012. Zmínil složitou hospodářskou a finanční situaci,
skluz v některých příjmových položkách rozpočtu. Možné východisko z této situace vidí v menších investičních akcích, které bude možné ufinancovat i se slabšími příjmy. Předsedající požádal přítomné (včetně
přítomných občanů), aby své event. návrhy předložili na prvním veřejném zastupitelstvu 26. ledna 2012.
Návrh usnesení č. 3/12/2011:
Zastupitestvo obce Loučky schvaluje návrh předsedajícího ohledně investičních akcí na r. 2012.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/12/2011 bylo schváleno.
*

*

*

Bod III – Komunální odpad – zajištění svozu v r. 2012
Předsedající předal slovo místostarostce Lence Kvintusové, aby seznámila přítomné se situací na
tomto úseku. Místostarostka podala přehled sazeb a možnosti svozu odpadu (popelnice) pro domácnosti na
první polovinu roku 2012. Dodavatel své služby nezdražil, zvýšila se ovšem DPH z 10 na 14%. V roce 2012
je nutno zvýšit cenu pytlů na komunální odpad.
Návrh usnesení č. 4/12/2011:
Zastupitestvo obce Loučky bere na vědomí a schavaluje sazby a způsob svozu odpadu na rok
2012.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/12/2011 bylo schváleno.
*

*

*

Bod IV – Cena vody v roce 2012:
Předsedající předal opět slovo místostarostce Lence Kvintusové. Ta konstatovala, že vodné v roce
2012 činí 46.- korun/1m3. Stočné není v Loučkách účtováno. Do zvýšení vodného se promítá příspěvek do
fondu údržby vodovodních sítí.
Návrh usnesení č. 5/12/2011:
Zastupitestvo obce Loučky bere na vědomí výši vodného v roce 2012 – 46.- korun/1m3
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/12/2011 bylo schváleno.
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*
Bod V – Rozpočtové provizorium:
Předsedající předložil přítomným členům zastupitelstva návrh na stanovení rozpočtového provizoria
ve výši 250 tisíc korun než bude schválen rozpočet na r. 2012.
Návrh usnesení č. 6/12/2011:
Zastupitestvo obce Loučky schvaluje předložený návrh na rozpočtové provizorium ve výši 250 tis.
korun.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/12/2011 bylo schváleno.
*
*
*
Bod VI – Různé
Předsedající oznámil přítomným, že v podzimním období byl vyčištěn prostor pod kostelní zdí a opraven propustek ze hřbitova přes cestu do Podlouček tak, jak bylo požadováno občany na minulém veřejném
zastupitelstvu. Na žádost správce farnosti byl nově upraven plůtek při vjezdu k zákristii – část plotu odstraněna a nově zabetovány sloupky tak, aby byl usnadněn vjezd až k zadním kostelním dveřím. Dále předsedající připomenul zabudovaní dvou nových infopanelů o obci na návsi a na cestě k Fialníku.
Návrh usnesení č. 7/12/2011:
Zastupitestvo obce Loučky bere na vědomí nově zbudované úpravy v obci tak, jak byly zveřejněny
předsedajícím..
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/12/2011 bylo schváleno.
*
*
*
Bod VII – Schválení finanční odměny pro paní Milenu Machutovou:
Předsedající navrhuje zastupitelstvu obce schválit finanční odměnu za r. 2011 pro paní Milenu Machutovou, která pro obec zajišťuje dodavatele pro odvoz tříděného komunálního odpadu – sklo, kartony a
pet lahve – ve výši 1.200.- korun.
Návrh usnesení č. 8/12/2011:
Zastupitestvo obce Loučky schvaluje odměnu pro paní Milenu Machutovou
ve výši 1.200.- korun.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/12/2011 bylo schváleno.
*
*
*
Bod VIII– Výše odměn pro zastupitele:
Zastupitelé projednali výši odměn pro zastupitele s platností od 1.1.2012. Výše odměn se nemění
a zůstává stejná, jako v roce 2011
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MZDY
Vele

11 000

Kvintusová
Polívka
Sládková
Kovářová
Špicová

9612
1060
1060
1060
750

Petrušková
750
Návrh usnesení č.9/12/2011:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje výši odměn od 1.1.2012.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/12/2011 bylo schváleno.

*

*

*

Bod IX – Diskuse
Diskuse proběhla na téma svozu odpadů, výše vodného – nebyly vzneseny žádné připomínky.
Dále přítomní diskutovali na téma úklidu veřejných prostranství – vylepšení okolí sezení, vyřezání křovin
kolem laviček, event. umístění odpadkových košů. Diskutováno bylo i zajištění zimní údržby silnice a dalších prostor v obci – protahování silnice zadáno Bouhoušovi Velemu, který dle názoru předsedajícího disponuje dostatečnou potřebnou technikou. Otázkou otevřenou zůstává zatím způsob zimní údržby v Podloučkách – zdejší občané odmítli návrh na zakoupení frézy, kterou by obsluhovali sami. Starosta ovšem prohlásil, že Podloučky bez zimnní údržby nezůstanou.
*

*

*

Bod X – Závěr:
Předsedající ukončil veřejné zasedání zastupitelstva ve 19.30 hod.
*

*

*

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 21. prosince 2011
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Starosta:

Jitka Petrušková
Lenka Kvintusová

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

Dana Špicová

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

Jan Vele

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