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 5.5.2016, 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 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Omluvena byla pí Kůtková a p. Meloun.

Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu paní Janu Kovářovou a pana Adama Sládka a zapisovatelem
Nikol Chludovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesen č.1/5/2016:
Zastupitelstvo obce Loučky určuje ověřovateli zápisu paní Janu Kovářovou a pana Adama Sládka a
zapisovatelem Nikol Chludovou.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.1/5/2016 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 nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Předsedající dal hlasovat o návrhu
programu.
Návrh usnesení č. 2/5/2016:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
I) Úvod
II) Informace z obecního úřadu
III) Závěrečný účet obce za rok 2015
IV) Přezkoumání hospodaření obce
V) Rozpočtové opatření č. 1,2
VI) Svoz nebezpečného odpadu
VII) Kulturní a společenské aktivity
VIII) Diskuze
IX) Závěr
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/5/2016 bylo schváleno.

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

Bod II – Informace z obecního úřadu
Předsedající prezentovala záměry zastupitelstva na zapojení se do několika dotačních programů.

OBEC LOUČKY
Loučky 34, 512 01 Turnov, telefon: 727 822 787
www.loucky.info, e-mail: obecloucky@seznam.cz
Obec již podala přihlášku do soutěže Vesnice roku 2016. V průběhu května naši obec navštíví hodnotící
komise. Zapojením se do této soutěže získá obec propagaci a zároveň větší možnosti při získávání finanční
podpory, popřípadě je zde možnost při ocenění, získat i finanční odměnu, či možnost čerpat DT z MMR.
Dále byla podána žádost o dotaci na Liberecký kraj, ze které obec plánuje provést opravy na budově OÚ a to
především - stříšku nad vstupem do budovy, obložení chodby obecního úřadu a vybudování zábradlí na
chodbě, pořízení nových vchodových dveří a opravu dlažby přede dveřmi.
Obec se mohla zapojit do dotace Ministerstva pro místní rozvoj v Programu obnovy venkova. Tento strategický
dokument obsahuje informace o tom, jaké plány má obec, co by se v obci mohlo do r. 2023 vybudovat a zřídit.
Naše limity pro získání této dotace byly: chybějící územní plán, poloha obce v CHKO.
Předsedající dále informovala, že z dotace pro územní plány jsme byly vyloučeni. Tato je pouze pro obce s
rozšířenou působností (OP3).
Obec zřídila 2 nové pracovní pozice v rámci veřejně prospěšných prací. Dotace na mzdy zaměstnancům jsou z
úřadu práce a obec se svými vlastními finančními prostředky na mzdách těchto osob nepodílí. Veřejně
prospěšné práce jsou úřadem práce dotovány na 1 rok a obec plánuje využít tyto pracovníky na úpravu stráně
pod hřištěm, úklid komunikací obce, úklid obecního sklepa, sekání trávníků (hřbitov, náves, stezka k buku).
Obec jedná se správními orgány a to ve věci neoprávněného oplocení pozemku. Správní řízení, ve kterém je
obec z důvodu, že se pozemek nachází na území obce, je v současné době pozastaveno.
Návrh usnesení 3/5/2016:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí informace z obecního úřadu.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/5/2016 bylo schváleno.

Bod III – Účetní závěrka 2015
Předsedající navrhla na základě vypracovaných podkladů, které jsou zveřejněny na úřední desce schválit
účetní závěrku za rok 2015.
Podklady k závěrečnému účtu obce jsou k dispozici na obecním úřadě nebo webu obce.
Návrh usnesení 4/5/2016:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje účetní závěrku obce za rok 2015.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/5/2016 bylo schváleno.

Bod IV – Závěrečný účet za rok 2015
Dne 23.3.2016 se na obecním úřadě konal audit týkající se kontroly hospodaření v minulém volebním období.
Kontrola neshledala žádnou závadu, veškeré hospodaření obce je v pořádku. Vedení účetnictví je nově
členěno na podrobnější účty a tím se stává více přehlednější, což bylo kontrolou kladně hodnoceno.
Návrh usnesení 5/5/2016:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje závěrečný účet obce za rok 2015,včetně zprávy o přezkoumání
hospodaření , bez výhrad .
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/5/2016 bylo schváleno.
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Bod V – Rozpočtové opatření č. 1,2
Předsedající informovala o rozpočtovém opatření č.1, které bylo provedeno k 30.4.2016. V paragrafu 3639 byla
přidána položka 5179 3000,- a zároveň byla vynulována položka 5229, taktéž ve výši 3000,Rozpočtové opatření č.2 k 30.5.2016
Na straně výdajů zrušen paragraf 3723 a položky 5139 (-1000), 5169 (-15000) a nově zaveden paragraf 3725 a
položky 5139 (1000) a 5169 (15000). Do paragrafu 3639 přidány nové položky (vše se týká mezd dotovaných
pracovníků ÚP) a v paragrafu 6171 snížení položky 5169 (-5000) a založení nové položky 5365 (5000)
Na straně příjmů položka 4116 (270000) příspěvek ÚP, a v položce 1111 navýšení o 3000.
Podrobně vše uvedeno v příloze zápisu.
Rozpočet zůstává nadále vyrovnaný na straně příjmů i výdajů 1.918.200,- ( navýšení o 273.000)
Návrh usnesení 6/5/2016:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí RO 1 a schvaluje rozpočtové opatření č. 2.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/5/2016 bylo schváleno.

Bod VI – Svoz nebezpečného odpadu
Dne 5.června 2016 od 13:15 - 13:25 se bude konat svoz nebezpečného odpadu. Občané zde mohou zdarma
soustřeďovat veškerý elektroodpad (pračky, ledničky,...), motorové oleje, léky. Nově také pneumatiky z
osobních automobilů. Podrobnosti budou vyvěšeny na úřední desce.
Návrh usnesení 7/5/2016:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí informaci o svozu nebezpečného odpadu.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/5/2016 bylo schváleno.

Bod VII – Kulturní a společenské aktivity
V sobotu 7.5.2016 se uskuteční Vítání občánků. Tato kulturní akce bude probíhat již od 15 hodin a to v
několika vlnách a to vzhledem k tomu, že bude vítáno 36 dětí. Obec uvolnila příspěvek 500 Kč na každé dítě.
Od 20 hodin dále bude zdarma pro veřejnost připraveno divadelní představení Karmen.
Letos se již po 5. bude konat Loučecký Jarmark a to 18.6. Obec má téměř dokončen program akce, ve kterém
je plánováno několik hudebních vystoupení, taneční vystoupení, divadelní představení pro děti. Náklady jsou
tak odhadovány na cca 40 000,- Kč. Dále je možné změnit expozici muzea.
Návrh usnesení 8/5/2016:
Zastupitelstvo obce Loučky souhlasí s konáním výše uvedených kulturních akcí a s uvolněním
potřebných finančních prostředků.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/5/2016 bylo schváleno.

Bod VIII – Diskuze
Předmětem zájmu občanů byla revize kotlů (pí Maternová), odvoz kontejneru na pet lahve (p. Miksánek, p.
Hlubuček), obecní brigáda (p. Miksánek), rozpočet obce 2016 (p. Miksánek), zbořeniště před obcí (pí
Dymlová). Na dotazy občanů odpovídala starostka a zastupitelstvo obce.

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

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) RO č.1, 2

Zápis byl vyhotoven dne: 6.5.2016

Zapisovatel:

Nikol Chludová

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

Ověřovatelé:

Jana Kovářová

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

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

Adam Sládek

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

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

Lenka Kvintusová

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

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

Starosta:

Razítko obce:

