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 24. února 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 6 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Nepřítomen Jan Polívka, omluven pracovní zaneprázdněností.
*

*

*

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Janu Kovářovou a paní Danu Špicovou, zapisovatelem Jitku Petruškovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1/2/2011:
Zastupitelstvo obce Loučky určuje ověřovateli zápisu Janu Kovářovou a Danu Špicovou, zapisovatelem Jitku Petruškovou.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/2/2011 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. Před hlasováním
dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.2/2/2011:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje následující program dnešního zasedání:
I)
Úvod
II)
Plán činnosti na rok 2011
III) Dotace POV pro rok 2011
IV)
Rozpočet na rok 2011
V)
Poplatky v obci – svoz KO, hřbitov, psi
VI)
Různé
VII) Diskuse
VIII) Závěr
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/2/2011 bylo schváleno.
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Bod I – úvod zasedání:
Provedl předsedající v souladu se stanoveným programem a přivítal všechny přítomné.
*

*

*

Bod II – Plán činnosti na rok 2011:
Předsedající seznámil přítomné členy zastupitelstva s Plánem činnosti na rok 2011,
jednotlivé body v diskusi projednány.
• dokočení rekonstrukce chodníku ke hřbitovu (pořízena dlažba)

• rekonstrukce vchodové střížky před čp. 34 (škola) – jedná se o pokrytí střechy (oplechováním
nebo položení bonského šindele, nové žlaby)
• oprava fasády na čp. 34 (škola) – v souvislosti s loňským odizolováním části čelní zdi
a výměnou oken, ponecháno přes zimu kvůli vyschnutí zdiva
• rekonstrukce kanceláře Obecního úřadu v čp. 34 – započata v 1. patře budovy,
provedena výměna oken, nutné vnitřní úpravy, rekonstrukce rozvodu el. proudu a vody,
zbudování kuchyňky)
• rekonstrukce hřiště – pořízení projektové dokumentace (přívod vody a elektřiny)

• rekonstrukce sokolovny – pořízení projektové dokumentace – podána (Sokol) žádost
o grant na KÚ Lbc kraje – ve výši 1mil. 200 tis. korun, vlastní podíl 120 tis.
– rekonstrukce elektroinstalace, oprava střechy, zbudování větracího systému v podzemí budovy
v souvislosti s odizolováním stavby, likvidace dřevomorky, rekonstrukce přístupové rampy,
malování, oprava a přebroušení parket, event. nové opláštění dřevěné části stavby.
Nutno zvážit úpravu způsobu vytápění budovy, vytápění tuhými palivy se jeví jako nejlevnější.
Na jednotlivé úkoly nutno provést výběrové řízení (např. elektroinstalace).
Z rozpočtu OÚ uhrazení projektové dokumentace
• zpřístupnění kostela – zbudováním vchodové mříže, která by umožňovala otevírání hlavních
dveří a pohled do interiéru kostela – posloužilo by nejen návštěvníkům mimo bohoslužby, ale
přispělo by i k nutnému větrání kostela
• oprava cesty do Podlouček – problém způsobu úpravy – nutno konzultovat se zástupci
CHKO ČR (technická otázka opravy, použití materiálu)
• aktualizace Plánu obnovy venkova do roku 2015

• stavba veřejného rozhlasu
*

*

*

Bod III – Dotace POV pro rok 2011
Projednány možnosti dotací z Programu obnovy venkova.
Předsedající předal slovo místostarostce Lence Kvintusové. Ta seznámila přítomné s nabídkou
na zřízení veřejného rozhlasu – význam z hlediska rozlohy obce (hl. pro část obce na koberovské
straně a Podloučky. Podána žádost o grant z prodstředků Libereckého kraje v programu dotací
pro mikroregiony ve výši 230 tis. (účast obce 55 tis.). Naděje na získání grantu není velká
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(celý fond 10 mil.), v případě neúspěchu lze využít ještě podzimního termínu k novému
podání žádosti, možnost dalších akcí – zafinancování rekonstrukce chodníků a pořízení houpaček
na dětské hřiště (za hasičárnou).
*

*

*

Bod IV – Rozpočet na rok 2011:
Předsedající předložil přítomným návrh rozpočtu na rok 2011 v těchto položkách:
Příjmy:
• FO - závislá činnost

• OSVČ
• kapitálové příjmy
• právnické osoby
• DPH
• komunální odpad
• psi
• správní poplatky
• vstupné
• daň z nemovitosti
• voda
• hřbitovní poplatky
• nájemné
• příspěvek na státní správu
• úroky
• komunální prodej pytlů na KO
• ostatní příjmy
CELKEM
Výdaje:
• údržba silnice

• dopravní obslužnost
• knihovna
• kultura
• osvětlení
• hřbitov
• projektová dokumentace
• komunální odpad

200 000
17 000
20 000
230 000
490 000
40 000
3 000
1 000
1 000
70 000
20 000
10 000
30 000
60 100
2 000
3 000
2 000
1 199 100

30 000
14 000
4 000
8 000
25 000
10 000
20 000
43 000
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15 000

• veřejná správa
• zastupitelstvo
• poplatky bance, úroky
• základní školy + MŠ
• zeleň
• TJ Sokol Loučky

680 300
356 000
40 000
80 000
5 000
15 000
1 345 300

CELKEM

Návrh rozpočtu na rok 2011 byl sestaven jako schodkový a počítá se zapojeným profinancováním ve
výši přebytku hospodaření 2010 194 200.- korun a splátkou úvěru ve výši 48.000,- Kč
Byl vyvěšen na elektronické vývěsní desce od 9. 2. do 24. 2. 2011.
Návrh usnesení č.3/2/2011:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje rozpočet na rok 2011 ve výši : příjmy 1.199.100,- Kč, výdaje
1.345.300, profinancování 194.200,- přebytek hosp.2010 a 48.000,- splátka úvěru.
Rozpočet je schválen jako shodkový.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/2/2011 bylo schváleno.
*

*

*

Bod V – Poplatky v obci – svoz KO, hřbitov, psi:
Předsedající konstatoval, že svoz komunálního odpadu bude nadále probíhat dosavadním způsobem,
tj. popelnice nebo odpadní pytle. Dále bylo konstatováno, že všichni občané (patří k nim i chalupáři)
nelikvidují odpad tímto způsobem. Problémem je shromažďování plných odpadních pytlů před
jejich odvozem (dosud se shromažďovaly před budovou obecního úřadu). Tento problém bude
nutno do budoucna vyřešit jiným způsobem. Místostarostka Lenka Kvintusová konstatovala,
že poplatky za tyto služby zůstávají v roce 2011 v dosavadní výši. Problém by mohl nastat
v případě, že se firmě provádějící svoz odpadu nevyplatí do Louček zajíždět. Pokud jde o hřbitov,
jsou po doplnění evidence známi vlastníci hrobů, čili poplatky by neměly být problém. Poplatek
za psy zůstává rovněž v dosavadní výši.
*

*

*

Bod VI – Různé
Předsedající předal slovo místostarostce Lence Kvintusové. Podala informaci o připravovaném
březnovém sčítání obyvatelstva. Formuláře budou předány pracovníky České pošty, kteří si je také
po předchozí dohodě vyzvednou. Formuláře bude možno vyplnit na webu a elektronicky odeslat.
Občanům je k dispozici počítač s internetem v knihovně a je nabízena pomoc při jeho zpracování.
V diskusi vystoupila paní Boženka Maternová – dotaz ohledně změn v zákoně o údržbě komínů.
Na dotaz odpovídal předsedající – základní informací, že povinné kontroly komínů se netýkají
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jeden krát ročně, v případě pojistné události nutno doložit pojišťovně doklad vystavený revizním
technikem. Podrobná informace bude zveřejněna na úřední desce.
Dalším diskutujícím byl pan Miksánek – připomínky týkající se úklidu hřbitova (přeplněný kontejner
na odpad), další připomínka se týkala pozdního vyvěšení státní vlajky o státním svátku 17. listopadu
a způsobu vyvěšování dokumentů na úředních deskách – požaduje nejen elektronické zveřejnění, ale i
zveřejnění na úředních deskách v obci. Dále požádal o vysvětlení, jak se nakládá s připomínkami
občanů. Na všechny jeho dotazy (kromě úřední desky) reagoval předsedající. Místostarostka objasnila,
že úřední dokumenty mohou být vyvěšovány oběma způsoby – elektronicky nebo na deskách v obci
(buď a nebo), ale i současně oběma způsoby.
*

*

*

Předsedající ukončil veřejné zasedání zastupitelstva v 19.30 hod.
*

*

*

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 4. března 2011
Zapisovatel:

Ověřovatelé:

Starosta:

Jitka Petrušková

Jana Kovářová

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

Dana Špicová

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

Jan Vele

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