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 25.6.2015, 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 6 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 Danu Špicovou a paní Martinu Kůtkovou a zapisovatelem
Nikol Chludovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesen č.1/4/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky určuje ověřovateli zápisu paní Danu Špicovou a paní Martinu Kůtkovou
a zapisovatelem Nikol Chludovou.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.1/6/2015 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 nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Předsedající dal hlasovat o návrhu
programu.
Návrh usnesení č. 2/4/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje následující program veřejného zasedání:
I)
Úvod
II) Informace z obecního úřadu
III) Rozpočtové opatření
IV) Diskuze
V) Závěr
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/6/2015 bylo schváleno.

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

Bod II – Informace z obecního úřadu
Předsedající informovala o průběhu letošního čtvrtého ročníku Jarmarku, který se i přes nepřízeň počasí
vydařil. Obec oproti loňskému roku ušetřila na kultuře (kapely) a k uspoření nákladů došlo i využitím zásob
materiálu z minulého roku. Následující Jarmark proběhne 18.6.2016 a bude se jednat o pátý ročník této
Loučeckého jarmarku.
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Sraz žáků se uskuteční v sobotu 19.9.2015 v místní Sokolovně, kde je plánován hlavní program. Pro všechny
návštěvníky bude připraveno drobné občerstvení, prohlídka obce, upomínkové předměty. Pro tento účel bylo
zhotoveno a rozesláno přes 200 pozvánek.
Předsedající informovala o zřízení nového informačního místa pro poskytování poradenství v oblasti dotačních
titulů s názvem Nová zelená úsporám. Poradna se nachází v Jablonci nad Nisou a je otevřena každou středu
od 13 do 17 hodin.
Obec přijala žádost o poskytnutí daru na vybudování BABY BOXU v Turnovské nemocnici. Zastupitelstvo se
rozhodlo tento projekt podpořit minimální částkou 2 000,- Kč. Slavnostní otevření BABY BOXU se uskuteční
12. srpna 2015.
Předsedající dále uvedla, že nově zbudovaná vodovodní přípojka na hřbitov je již v provozu a v současné době
probíhají dokončovací práce.
Obec již zveřejnila výzvu k přijímání žádostí na přidělení obecního bytu a zároveň i výzvu k nabídce provedení
oprav bytu. Obec přijala několik žádostí od občanů, avšak dosud nebyla přijata nabídka na provedení oprav.
Obec bude v této věci dále jednat.

Návrh usnesení 3/6/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí informace z obecního úřadu.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/6/2015 bylo schváleno.
Návrh usnesení 4/6/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje dar ve výši 2000,- Kč na vybudování Baby Boxu v Turnově
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/6/2015 bylo schváleno.

Bod III – Rozpočtové opatření
Předsedající navrhla provést rozpočtové opatření č. 2 (viz příloha). Navýšení příjmů o 29.400,- (0000 1211,
3612 2132) a výdajů o 197 000,- (3612 554, 6121, 3639 5011, 5031,5038, 5329, 3722 5138, 5169) podrobně
je vše uvedeno v příloze zápisu.
Návrh usnesení 5/6/2014:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje rozpočtové opatření č. 2, v navrhované výši a souhlasí se
zapojením části hospodářského výsledku z minulých let. Rozpočet je schválen na straně příjmů ve
výši 1.560.733,- na straně výdajů ve výši 1.728.333,-. Rozpočet je schválen jako schodkový.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/6/2014 bylo schváleno.

Bod XII – Diskuze
Předmětem zájmu občanů byly převážně informace týkající se vodovodní přípojky. Na otázky přítomných
odpovídala předsedající.

Bod XIII – Závěr
Předsedající poděkovala za účast na zasedání a ukončila zasedání zastupitelstva v 19:15 hod.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina

Zápis byl vyhotoven dne: 29.6.2015

Zapisovatel:

Nikol Chludová

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

Ověřovatelé:

Dana Špicová

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

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

Martina Kůtková

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

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

Lenka Kvintusová

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

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

Starosta:

Razítko obce:

