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 22. září 2011, 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“).
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 Lenku Kvintusovou a paní Danu Špicovou, zapisovatelem Jitku Petruškovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1/9/2011:
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. 1/9/2011 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.2/9/2011:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje následující program dnešního zasedání:
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)
VII)
VIII)
IX)

Úvod
Svoz komunálního a nebezpečného odpadu
Očkování psů a povinnosti majitele
Prodej obecního majetku
Pojištění obecního majetku
Dotace (POV, MZE)
Různé
Diskuse
Závěr
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/9/2011 bylo schváleno.
*

*

*

Bod I – úvod zasedání:
Provedl předsedající v souladu se stanoveným programem a přivítal všechny přítomné.
*

*

*

Bod II – Svoz komunálního odpadu:
Předsedající předal slovo místostarostce L. Knintusové. Ta oznámila zvýšení cen za svoz
komunálního odpadu minimálně o 4%. Víc domácností dnes využívá odpadové pytle, odvoz
tříděného odpadu dotuje obec (což znamená menší náklady pro občany). Pro dodavatelskou
firmu jsou výhodnější popelnice – možnost využívat popelnic menších nebo jednu dohromady
se sousedem.
Termín odvozu nebezpečného odpadu – 6. 11. 20011 ve 13.15 hod od zastávky ČSAD.
Návrh usnesení č. 3/9/2011:
Zastupitestvo obce Loučky bere na vědomí skutečnosti spojené se svozem odpadu v obci
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/9/2011 bylo schváleno.

*

*

*

Bod III – Očkovýní psů a povinnosti majitele
Předsedající konstatoval, že očkování psů je povinné pro každého majitele – možnost využít
očkování přímo v obci nebo individuálně. Očkování v obci proběhlo před 14 dny, kam se
dostavila většina majitelů psů.
Návrh usnesení č. 4/9/2011:
Zastupitestvo obce Loučky bere na vědomí skutečnosti k povinnému očkování psů
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/9/2011 bylo schváleno.
*

*

*

Bod IV – Prodej obecního pozemku:
Předsedající předložil přítomným členům zastupitelstva žádost p. Pulkrta, Šritra a Veleho
o prodej obecního pozemku (na Hořence) – parcel. číslo 412/4 – louka - cesta na jejich pozemky.
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Návrh usnesení č. 5/9/2011:
Zastupitestvo obce Loučky schvaluje záměr prodeje obecního pozemku pacel. číslo 412/4
- cesta na pozemky – žádost p. Pulkrta, Šritra a Veleho. Tento záměr o prodeji bude zveřejněn
na úřední desce
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 5/9/2011 bylo schváleno.
*

*

*

Bod V – Pojištění obecního majetku:
Předsedající seznámil přítomné členy zastupitelstva se záměrem aktualizovat pojištění obecního
majetku. Stávající platná pojistka není aktuální – obec má víc majetku, změny nastaly i v jeho
ocenění a pojišťovna přiznává malé plnění. Pojištění bude rozšířeno i za škody vzniklé na hřbitově
(např. spadlá větev apod.).
Bude učiněna poptávka u více pojišťoven a zastupitelstvo pak vybere nejvýhodnější nabídku.
Návrh usnesení č. 6/9/2011:
Zastupitestvo obce Loučky schvaluje záměr aktualizovat pojištění majetku obce.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/9/2011 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VI – Dotace (POV, MZE)
Předsedající předal slovo místostarostce Lence Kvintusové a požádal ji, aby podala informaci
o dotačních záměrech obce Loučky. Na obnovu Sokolovny (památné budovy obce) získal Sokol
z PRV dotaci ve výši 1 mil. 80 tis. korun (rozpočet akce 1 mil. 200 tis. korun). Přesný rozpis prací
plánovaných na obnově budovy je uveden v dotační žádosti. Nutno učinit poptávku u bankovních
ústavů na možnosti a podmínky poskytnutí úvěru. Dodavatelé jednotlivých prací na obnově budou
vybráni na základě nabídek ve výběrovém řízení. Vlastní podíl Sokolů činí 120 tisíc. Na půjčku župy
musí dát souhlas ČOS (Zástava – budova sokolovny). S rekonstrukcí by bylo možné
začít po Pepíkovských hodech. Po dokončení stavebních prací bude v sokolovně umístěna výstavka
věnovaná historii Sokola a kinematografie.
Žádosti obce o dotaci na obnovu veřejného rozhlasu nebylo vyhověno. Možnost podat znovu do dalšího dotačního kola.
Možnost podání žádosti do Programu obnovy venkova (na spolkovou činnost, na hasičárnu,
na knihovnu, na vybavení nebo na společenské akce). Možná společná žádost prostřednictvím MAS
Turnovsko. Tento program umožňuje získat dotaci ve výši 90% nákladů, obec se účastní jen 10%.
Krajské dotace jsou pouze do výše 70% nákladů, obec se účastní 30 %.
*
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V diskusi vystoupil pan Mixánek. Trvají připomínky k práci VaK při rekonstrukci vodovodní sítě
v obci, která už probíhá několik měsíců (propadlá vozovka u chodníku ke kostelu).
Další připomínka pana Mixánka se týkala znovu okapu a odvodu povrchové vody z objektu kostela,
dosavadní řešení považuje za málo účinné.
Další diskuse, do které se zapojili téměř všichni přítomní, se opět týkala úpravy cesty do Podlouček.
Předsedající reagoval informací, že jedná se Správou CHOČR o možnostech vyřešení tohoto letítého
problému (možnosti způsobu opravy, výběr materiálu apod.)
Dále byly podány a diskutovány informace týkající se veřejného osvětlení v obci (oprava a výměna
lamp, časové spínání osvětlení).
Přítomné občany dále zajímalo řešení umístění poštovních schránek, které jsou umístěny provizorně
proti zastávce ČSAD a měly by být vráceny k budově školy, protože rekonstrukce chodníku již byla
dokončena. Této otázka zůstává nadále otevřena další diskusi.
*

*

*

Bod VIII – Závěr
Předsedající ukončil veřejné zasedání zastupitelstva ve 20.15 hod.
*

*

*

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 23.září 2011
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Starosta:

Jitka Petrušková
Lenka Kvintusová

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

Dana Špicová

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

Jan Vele

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