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 13. prosince 2012 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). Z pracovních důvodů je omluven Jan Polívka, z rodinných důvodů Monika Sládková.
*
*
*
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Danu Špicovou a Lenku Kvintusovou, zapisovatelem Jitku Petruškovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1/6/2012:
Zastupitelstvo obce Loučky určuje ověřovateli zápisu Danu Špicovou a Lenku Kvintusovou, zapisovatelem Jitku Petruškovou.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/6/2012 bylo schváleno.
*
*
*
Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva. Návrhy na doplnění programu předložila Lenka Kvintusová
Předsedající dal hlasovat o doplněném návrhu programu.
Návrh usnesení č.2/6/2012:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje následující program dnešního veřejného zasedání:
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)
VII)
VIII)
IX)
X)
XI)

Úvod
Informace z Obecního úřadu – návrh plánu činnosti na r. 2013
Volba prezidenta 2013
Souhlas pro činnost MAS Turnovsko na územní obce Loučky
Svoz komunálního odpadu
Schválení mezd zastupitelstva na rok 2013
Jmenování inventarizační komise
Rozpočtové opatření č.3
Rozpočtové provizorium , pokladní hotovost
Webové stránky
Závěr

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/6/2012 bylo schváleno.
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*
Bod I – úvod zasedání:
Provedl předsedající v souladu se stanoveným programem a přivítal všechny přítomné.
*

*

*

Bod II – Informace z Obecního úřadu – návrh plánu činnosti na r. 2013:
Předsedající informoval o záměrech činnosti obecního úřadu v roce 2013:
Oprava stříšky nad vchodem obecního úřadu čp. 34
Oprava okapových žlabů na budově obecního úřadu čp. 34
Výměna oken v nájemním bytě (Jitka Votrubcová)
Adaptace knihovny – grantová dotace (POV) s 30% účastí obce
Zadání projektové dokumentace na úpravu cesty na Podloučky (předběžně projednáno se Správou
CHKO ČR)
Dle finančních možností obce a možností grantových řízení (MAS) i další – např. projektová příprava na elektrifikaci fotbalového hřiště
-

Návrh usnesení č. 3/6/2012:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí informace o záměrech činnosti na rok 2013
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/6/2012 bylo schváleno.
*

*

*

Bod III – Volba prezidenta 2013:
Předsedající informoval o historicky první přímé volbě prezidenta České republiky. První
kolo volby proběhne 11. a 12. ledna 2013, druhé kolo 25. a 26. ledna 2013. Volební místnost bude
opět v sokolovně. Při této příležitosti předsedající přečetl dopis ing. Adolfa Beznosky, kandidáta
ODS v senátních volbách – poděkování občanům za podporu v senátních volbách.
Návrh usnesení č. 4/6/2012:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí informace o volbě prezidenta a poděkování ing.
Adolfa Beznosky.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/6/2012 bylo schváleno.
*
*
*
Bod IV – Souhlas pro činnost MAS Turnovsko na územní obce Loučky:
Předsedající předložil návrh na zahrnutí správního území obce Loučky do území působnosti místního partnerství MAS Turnovsko. O přípravě integrované strategie území místního partnerství MAS
Turnovsko v l. 2014-2020 seznámila přítomné místostarostka Lenka Kvintusová.
Návrh usnesení č. 5/5/2012:
Zastupitelstvo obce Loučky souhlasí se zahrnutím správního území obce Loučky do územní
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------působnosti místního partnerství MAS Turnovsko,o.s., IČO: 27011721
Zastupitelstvo obce Loučky souhlasí s přípravou Integrované strategie území místního partnerství
MAS Turnovsko, o.s., IČO: 27011721 na svém území.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/6/2012 bylo schváleno.
*
*
Bod V – Svoz komunálního odpadu:

*

O možných změnách plateb za odvoz komunálního odpadu v souvislosti s výší DPH – 17,5 nebo
15% informovala přítomné místostarostka Lenka Kvintusová. Situace v platbách bude jasná až v únoru
2013.
Návrh usnesení č. 6/6/2012:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí informace o palbách za svoz komunálního odpadu
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/6/2012 bylo schváleno.
*
*
*
Bod VI – Schválení mezd za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva na rok 2013:
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění,
poskytována měsíční odměna stejně jako v předchozím roce.
Návrh usnesení č.7/6/2012:
Zastupitelstvo obce Loučky v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce :
schváleno

MZDY
Vele

11 000

Kvintusová
Polívka
Sládková
Kovářová
Špicová

9612
1060
1060
1060
750

Petrušková

750

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.7/6/2012 bylo schváleno.
Bod VII –

*
*
Jmenování inventarizační komise:

*

Předsedající předložil přítomným návrh na složení inventarizační komise v tomto složení:
Dana Špicová, Jana Kovářová a Jitka Petrušková
Návrh usnesení č. 8/6/2012:
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Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/6/2012 bylo schváleno.
*
*
*
Bod VIII – rozpočtové opatření č.3:
Na základě návrhu paní účetní a hospodaření obce projednalo ZO rozpočtové opatření č.3 navýšení
příjmů o 27.000,- a výdajů o 19.000,-, financování 8.000,- ( navýšení splátky úvěru).
Návrh usnesení č . 9/6/2012:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje rozpočtové opatření č.3 v navrhované výši.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/6/2012 bylo schváleno.
*
*
*
Bod IX – rozpočtové provizorium, pokladní hotovost
ZO obce projednalo návrh rozpočtového provizoria na měsíce leden-únor 2013. Návrh finanční komise je schválit rozpočtové provizórium ve výši 250.000,- Kč a pokladní hotovost na rok 2013 ve výši
50.000,Návrh usnesení č . 10/6/2012:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje rozpočtové provizorium na měsíce leden –únor 2013 ve výši
250.000,- Kč a pokladní hotovost v max. výši 50.000,-Kč
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/6/2012 bylo schváleno.
*

*

*

Bod IX – webové stránky obce:
O dosavadních výsledcích jednání o nové podobě webových stránek obce informovala přítomné
místostarostka Lenka Kvintusová. Jejich úprava bude po zvážení dalších nabídek zadána dosavadnímu
správci panu Řehákovi.
*
*
*
Bod X – Závěr:
V diskusi nebyly předloženy žádné další návrhy, předsedající ukončil veřejné zasedání obecního
zastupitelstva v 19.15 hodin.
*
*
*
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 17. prosince 2012
Zapisovatel:
Jitka Petrušková
Ověřovatelé:
Starosta:

Dana Špicová
Lenka Kvintusová
Jan Vele

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

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

IČO: 00580830
IDDS: xy4auru

