OBEC LOUČKY
Loučky 34, 511 01 Turnov, telefon : 481 312 357, 723 167 800
www.loucky.info, e-mail: obecloucky@seznam.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis
z pracovního zasedání Zastupitelstva obce Loučky,
konaného dne 26. dubna 2012 od 18 : 00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Loučky (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18 hodin
starostou obce Janem Velem („dále jako „předsedající“).
Hned v úvodu předsedající přivítal pana ing. Adolfa Beznosku, dosavadního náměstka primátora
Mladé Boleslavi, který bude kandidovat v senátních volbách za ODS. Pan ing. Beznoska se v krátkosti představil a pohovořil o svých pracovních i mimopracovních aktivitách a odpověděl na dotazy
přítomných.
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).
*
*
*
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.1/4/2012:
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. 1/4/2012 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.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.2/4/2012:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje následující program dnešního pracovního zasedání:
I)
Úvod
II)
Žádost o dotaci POV
III) Kontrola hospodaření obce za rok 2012
IV)
Závěrečný účet obce za rok 2011
V)
Různé
VI)
Diskuse
VII) Závěr
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/4/2012 bylo schváleno.
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*
Bod I – úvod zasedání:
Provedl předsedající v souladu se stanoveným programem a přivítal všechny přítomné.
*

*

*

Bod II – Žádost o dotaci POV:
Předsedající předal slovo místostarostce L. Kvintusové. Ta krátce seznámila přítomné s možnostmi žádostí o dotace POV.
Návrh usnesení č. 3/4/2012:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí informace o žádostech o dotaci POV, které předložila místostarostka Lenka Kvintusová
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/4/2012 bylo schváleno.
*

*

*

Bod III – Kontrola hospodaření obce za rok 2011:
Předsedající seznámil členy zastupitelstva obce a přítomné občany s výsledkem kontroly hospodaření obce za rok 2011, kterou provedl dne 4. dubna 2012 kontrolor ing. Milan Třešňák. Kontrolou nebyly
v hospodaření obce shledány žádné nedostatky ani chyby, kontrolor naopak vyslovil pochvalu, která patří
zejména účetní obce za řádné vedení všech účetních náležitostí. Obec tedy nebude proti závěru kontroly
vznášet žádné námitky ani nepodá odvolání.
Návrh usnesení č. 4/4/2012:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí výsledky kontroly o hospodaření obce za rok 2011
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/4 /2012 bylo schváleno.
*

*

*

Bod IV – Závěrečný účet obce za rok 2011:
Předsedající pověřuje finanční komisi obce zpracováním závěrečného účtu obce Loučky za rok
2011.
Návrh usnesení č. 5/4/2012:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje záměr starosty pověřit finanční komisi obce zpracováním
závěrečného účtu obce Loučky za rok 2011.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 5/4/2012 bylo schváleno.
*

*

*

Bod V – Různé:
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Předsedající předložil zastupitelstvu obce žádost paní Jitky Votrubcové, Loučky čp. 34, o výměnu
oken v nájemním bytě v čp. 34 (majetek obce). V diskusi bylo konstatováno, že okna ve zmíněném bytě jsou
skutečně ve špatném stavu. Problémem je finanční otázka – v současné době v rozpočtu obce nejsou na tuto
akci volné finanční prostředky a ani žádný dotační program neumožňuje ucházet se o finanční dotaci. Starosta navrhuje žadatelce vlastní zafinancování výměny a vynaloženou částku kompenzovat nájemným.
V případě, že tento návrh nebude žadatelkou přijat, pokusí se obec najít finanční prostředky v příštím roce.
Návrh usnesení č. 6/3/2012:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí předložený návrh předsedajícího.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/3/2012 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VI – Diskuse:
V diskusi vystoupil pan Mixánek, který znovu otevřel otázku absence sněhových zábran na nové střeše zákristie kostela. Starosta bude kontaktovat vlastníka objektu (církev) a zástupce MK ČR, které akci financovalo o zjednání nápravy. Další dotaz pana Mixánka se týkal otvírací doby obecního výstavního zastavení – starosta sdělil, že výstavní zastavení je otevíráno na telefonickou žádost – čísla telefonů kontaktních
osob zveřejněny na webu. Budou vyvěšeny i na budově obecního úřadu. Dále pan Mixánek urgoval dokončení lavičky u hranice obce směrem na Koberovy – starosta ujistil, že vše je připraveno a lavička bude
v krátké době instalována. Další dotazy se týkaly Loučeckých slavností (16. 6. 2012) - zodpovídala místostarostka Lenka Kvintusová. Velkou diskusi přítomných vzbudil úklid posypového materiálu na komunikaci,
který částečně provedli sami občané a částečně Krajská správa silnic. Občané považují práci správy za nedostatečnou, hlavně nedošlo k odvozu občany nashromážděného posypu. Starosta bude odvoz posypu urgovat,
v případě, že nebude vyhověno, zajistí jeho odvoz obec. Na závěr vyslovila místostarostka návrh, aby pro
příště bylo jasně stanoveno místo, kde mohou občané tento odklizený posypový materiál shromáždit.
*

*

*

Bod VII – Závěr:
Předsedající ukončil veřejné zasedání zastupitelstva ve 20.30 hod.
*

*

*

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 27. dubna 2012
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Starosta:

Jitka Petrušková
Jana Kovářová

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

Dana Špicová

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

Jan Vele

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