OBEC
LOUČKY
Loučky 34, 511 01 Turnov, telefon : 481 312 357, 723 167 800
www.loucky.info, e-mail: obecloucky@seznam.cz
_________________________________________________________________________________________

Zápis ze schůze obecního zastupitelstva
17.2.2010

Přítomni: dle presenční listiny
Zapisovatel: Chludová
Ověřovatelé : Machutová, Polívka
Program jednání:
1) Úvod
2) Rozpočet na rok 2010
3) Investice v roce 2010
4) CZECH-POINT - informace
5) Rekapitulace prací za rok 2009, Přehled dotací za roky 2001-2009
6) Poplatky
7) Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti
8) Projednání inventur za rok 2009
9) Diskuse
10) Závěr
1) Starosta přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání.
2) Návrh rozpočtu na rok 2010 byl vyvěšen na úřední desce. Občané připomínkovali položku „základní školy+
MŠ“ – bylo vysvětleno, že se jedná o poplatek zřizovateli, Městu Turnov, za každého žáka ZŠ a MŠ trvale
hlášeného v naší obci. Jiné připomínky k rozpočtu nebyly.¨
Usnesení 1/2/2010
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2010 v navrhované výši :
Příjmy 1.206.800,- Kč
Výdaje 1.336.200,- Kč
Financování - přebytek roku 2009 177.400,-Kč
- splátka úvěrů
48.000,- Kč
jako schodkový.
Pro: 5, proti 0, zdržel se 0
3) Plánované investice v roce 2010 – oprava části OÚ – v rámci projektu Spolupráce, vlastní podíl obce do
60.000,- Kč
- Projekt cesty a cestičky – v případě, že dopadne dotace z PRV
- Osazení informačních tabulí– před sokolovnou, Fialník(včetně mapy) a
instalace mapy na panelu na návsi
- Položení zámkové dlažby – chodník pod OÚ a konečné usazení
poštovních schránek
4) Czech point – obec poskytuje veškeré služby spojené s pracovištěm ( výpisy, konverze dokumentů apod.)

5) V roce 2009 obec financovala následující práce v obci:
- oprava kostelní věže – příspěvek 40.000,- Kč
- oprava ciferníků, palisád, oplechování 26.000,- dokončení střechy na budově hasičské zbrojnice – podbití a nátěry 42.000,- oprava propustků v Podloučkách – 30.000,- Kč
Za období let 2001 – 2009 získala obec cca 3.500.000,- na dotacích, tzn. cca 400.000,- ročně
Byly realizovány např. tyto akce – plynofikace obce, vzhled obcí naše priorita, oprava hasičské zbrojnice,
Czech Point, internet do knihovny apod.
6) Poplatky – poplatek za svoz komunálního odpadu( za první pololetí 2010 splatný do 31.5.2010)
- hřbitovní poplatky
- poplatek za psa ( splatný do 31.5.2010)
Zadluženost obce je k 31.12.2009 360.000,- Kč
7) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových předložil k projednání smlouvu o bezúplatném převodu
nemovitosti. Jedná se o pozemek za obcí – hřiště, který má obec v součastné době v nájmu.Parcelní číslo je 477
a výměra 6739 m2. K podpisu této smlouvy je potřeba tuto projednat a schválit ZO.
Usnesení 2/2/2010
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č.j. UZSVM/HSM/370/2010HSMM bez výhrad.
Pro: 5, proti 0, zdržel se 0
8)Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem inventur za rok 2009.Předseda inventarizační komise pan Jan Polívka
předložil zápis inventarizační komise. Zastupitelé výsledek inventarizace projednali a vzali ho na vědomí.
9)Diskuse – pan Miksánek – dotaz kdy bude osvětlen kostel, kdy bude opraven panel na návsi, plánuje se
dodělání cesty před hřbitovem.
- pan Hlubuček – připomínka, jestli by se mohlo ráno svítit od 6.30 hod.
Dotazy odpověděl pan starosta.
Usnesení 3/2/2010
Zastupitelstvo obce schvaluje plán práce na rok 2010
oprava části OÚ – v rámci projektu Spolupráce, vlastní podíl obce do 60.000,- Kč
Projekt cesty a cestičky – v případě, že dopadne dotace z PRV
Osazení informačních tabulí– před sokolovnou, Fialník(včetně mapy) a instalace mapy na panelu na návsi
Položení zámkové dlažby – chodník pod OÚ a konečné usazení poštovních schránek
Položení dlažby „Divočina“ na přístupovou cestu na hřbitov
Pro: 5, proti 0, zdržel se 0

Jan Vele – starosta
Ověřovatelé: Milena Machutová
Jan Polívka

Číslo účtu: KB 78-989 223 0207/0100
ČS 1263 078 349/0800

IČO: 00580830
IDDS: xy4auru
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Přítomni: dle presenční listiny
Zapisovatel: Chludová
Ověřovatelé : Machutová, Polívka
Program jednání:
1) Úvod
2) Rozpočet na rok 2010
3) Investice v roce 2010
4) CZECH-POINT - informace
5) Rekapitulace prací za rok 2009, Přehled dotací za roky 2001-2009
6) Poplatky
7) Smlouva o výpůjčce nemovitosti
8) Projednání inventur za rok 2009
9) Diskuse
10) Závěr
1) Starosta přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání.
2) Návrh rozpočtu na rok 2010 byl vyvěšen na úřední desce. Občané připomínkovali položku „základní školy+
MŠ“ – bylo vysvětleno, že se jedná o poplatek zřizovateli, Městu Turnov, za každého žáka ZŠ a MŠ trvale
hlášeného v naší obci. Jiné připomínky k rozpočtu nebyly.¨
Usnesení 1/2/2010
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2010 v navrhované výši :
Příjmy 1.206.800,- Kč
Výdaje 1.336.200,- Kč
Financování - přebytek roku 2009 177.400,-Kč
- splátka úvěrů
48.000,- Kč
jako schodkový.
Pro: 5, proti 0, zdržel se 0
3) Plánované investice v roce 2010 – oprava části OÚ – v rámci projektu Spolupráce, vlastní podíl obce do
60.000,- Kč
- Projekt cesty a cestičky – v případě, že dopadne dotace z PRV
- Osazení informačních tabulí– před sokolovnou, Fialník(včetně mapy) a
instalace mapy na panelu na návsi
- Položení zámkové dlažby – chodník pod OÚ a konečné usazení
poštovních schránek
4) Czech point – obec poskytuje veškeré služby spojené s pracovištěm ( výpisy, konverze dokumentů apod.)

5) V roce 2009 obec financovala následující práce v obci:
- oprava kostelní věže – příspěvek 40.000,- Kč
- oprava ciferníků, palisád, oplechování 26.000,- dokončení střechy na budově hasičské zbrojnice – podbití a nátěry 42.000,- oprava propustků v Podloučkách – 30.000,- Kč
Za období let 2001 – 2009 získala obec cca 3.500.000,- na dotacích, tzn. cca 400.000,- ročně
Byly realizovány např. tyto akce – plynofikace obce, vzhled obcí naše priorita, oprava hasičské zbrojnice,
Czech Point, internet do knihovny apod.
6) Poplatky – poplatek za svoz komunálního odpadu( za první pololetí 2010 splatný do 31.5.2010)
- hřbitovní poplatky
- poplatek za psa ( splatný do 31.5.2010)
Zadluženost obce je k 31.12.2009 360.000,- Kč
7) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových předložil obci smlouvu o výpůjčce nemovitosti p.p.č.477
v k.ú. Loučky.
Usnesení 2/2/2010
Zastupitelstvo obce bere na vědomí uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitosti č.j. UZSVM/HSM/3226/2009
HSMM .
Pro: 5, proti 0, zdržel se 0
8)Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem inventur za rok 2009.Předseda inventarizační komise pan Jan Polívka
předložil zápis inventarizační komise. Zastupitelé výsledek inventarizace projednali a vzali ho na vědomí.
9)Diskuse – pan Miksánek – dotaz kdy bude osvětlen kostel, kdy bude opraven panel na návsi, plánuje se
dodělání cesty před hřbitovem.
- pan Hlubuček – připomínka, jestli by se mohlo ráno svítit od 6.30 hod.
Dotazy odpověděl pan starosta.
Usnesení 3/2/2010
Zastupitelstvo obce schvaluje plán práce na rok 2010
oprava části OÚ – v rámci projektu Spolupráce, vlastní podíl obce do 60.000,- Kč
Projekt cesty a cestičky – v případě, že dopadne dotace z PRV
Osazení informačních tabulí– před sokolovnou, Fialník(včetně mapy) a instalace mapy na panelu na návsi
Položení zámkové dlažby – chodník pod OÚ a konečné usazení poštovních schránek
Položení dlažby „Divočina“ na přístupovou cestu na hřbitov
Pro: 5, proti 0, zdržel se 0

Jan Vele – starosta
Ověřovatelé: Milena Machutová
Jan Polívka
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