OBEC LOUČKY
Loučky 34, 512 01 Turnov, telefon: 727 822 787
www.loucky.info, e-mail: obecloucky@seznam.cz
Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loučky,
konaného dne 20.12.2016, od 17:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Loučky (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17 hodin starostkou obce
Lenkou Kvintusovou („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatovala, že
přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Omluven byl p. Adam Sládek.

Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu paní Danu Špicovou a pana Martina Melouna a zapisovatelem
Nikol Chludovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesen č.1/12/2016:
Zastupitelstvo obce Loučky určuje ověřovateli zápisu paní Danu Špicovou a pana Martina Melouna a
zapisovatelem Nikol Chludovou.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.1/12/2016 bylo schváleno.

Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva
a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Předsedající dal hlasovat o návrhu
programu.
Návrh usnesení č. 2/12/2016:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
I) Úvod
II) DČOV – nové informace
III) Informace z obecního úřadu
IV) Strategický dokument obce
V) Územní plán
VI) Rozpočtové opatření
VII) Inventarizace
VIII) Rozpočtové provizorium
IX) Plán akcí na rok 2017
X) Diskuze
XI) Závěr
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/12/2016 bylo schváleno.
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Bod I – Úvod zasedání
Provedla předsedající v souladu se schváleným programem a přivítala všechny přítomné.

Bod II – DČOV – nové informace
Dle názoru většiny obyvatel by se současná situace týkající se kanalizace a vody v Loučkách měla řešit
centrálně, tedy vybudovat centrální čističku odpadních vod (ČOV) tak, jak navrhoval p. Hejduk na minulé
schůzí zastupitelstva. Náklady na tuto rozsáhlou investiční akci by byly více jak 40 mil. Kč, přičemž na investici
minimálně 20 mil. Kč by se musela podílet obec.
Předsedající informovala přítomné, že poptala 2 finanční instituce v Turnově s žádostí o půjčku 20 mil. Kč na
tuto investici a výsledek byl následovný: KB se s ohledem na náš malý roční rozpočet odmítla zpracováním
nabídky zabývat. Splátka půjčky u ČS na 20 let by činila 120 tis./měsíc, což by činilo 1,4 mil. Kč ročně – tuto
variantu nelze realizovat vzhledem k tomu, že náš roční rozpočet je 1,6- 1,8 mil. Kč. Pracovník ČS vypočítal že
optimální splátka úvěru pro naší obec, vzhledem k rozpočtu, by byla cca 300 tis/ročně se splatností 84 let.
Obyvatelům byla představena možnost zapojit se do dotačního programu ministerstva životního prostředí na
vybudování domovních ČOV v režii obce. Tato investice by byla závazkem pro min. další 2 zastupitelstva.
V současné době se do výzvy již nestihneme zapojit a to vzhledem k časové náročnosti zpracování projektové
dokumentace, pomineme li nezájem obyvatel.
Další možností je přispět na realizaci domovních ČOV z rozpočtu obce a to formou bezúročné půjčky nebo
jednorázovým příspěvkem.
Zastupitelstvo obce se nejvíce přiklání k variantě, kdy by obyvatelům pomohla se zpracováním a financováním
projektové dokumentace a s výběrem zhotovitele DČOV. Zájemci z řad obyvatel mohou o své příspěvky žádat
do 30.6.2017 na OÚ Loučky.
Obec bude řešit problém dešťové kanalizace, která je v majetku obce, a její technický stav není uspokojivý.
Jako první krok zajistí kamerové zkoušky, které DK zmapují a poskytnou podklady pro další kroky, zpracování
projektové dokumentace, vytipování kritických míst a podobně.
Návrh usnesení 3/12/2016:
Zastupitelstvo obce zamítá vzhledem k finanční náročnosti vybudování centrální ČOV a splaškové
kanalizace.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/12/2016 bylo schváleno.
Návrh usnesení 4/12/2016:
Zastupitelstvo obce schvaluje kamerový průzkum stávající kanalizace.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/12/2016 bylo schváleno.

Bod III – Informace z obecního úřadu
Předsedající informovala všechny přítomné, že ceny svozu komunálního odpadu budou stejné jako v roce
2016. Nově jsou nabízeny i popelnice na plasty.
Cena vodného bude v roce 2017 zvýšena o 1 Kč tedy na 54 Kč.
Obec měla v letošním roce v plánu provést oplocení hřbitovní zdi, toto však do dnešního dne nestihla. Kvůli
dodacím lhůtám oplocení bude tato akce provedena až v novém roce.
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Předsedající informovala o potřebě nákupu motorové pily, která bude sloužit k prořezu dřevin v obci.
Obec již v minulosti přijala žádost p. Bitnera o koupi obecního pozemku v blízkosti jeho domu. Tato žádost byla
projednána na zastupitelstvu obce a schválena zastupiteli. Záměr občana byl zveřejněn na úřední desce a
obec nepřijala žádné další žádosti o koupi tohoto pozemku. Zastupitelstvo tak rozhodlo o prodeji pozemku za
cenu 50 Kč/m2.

Obec se společně s obcemi libereckého kraje zapojila do burzy na dodávky energií . Tímto aktem obec získala
cenově příznivější dodávky elektrické energie a plynu a to od spol. Pražská plynárenská.
Obec přijala žádost od spolku přátel muzea Českého Ráje, který žádá o zapůjčení pódia na Staročeské
řemeslnické trhy. Zastupitelstvo obce se zapůjčením souhlasí.
Jak již bylo zmíněno na minulém zasedání zastupitelstva, sokolovna byla opět napadena dřevomorkou. Tímto
je nabourán kulturní život v obci, jelikož obec nemá jiné prostory pro konání kulturních akcí. Ve spolupráci s TJ
Sokol Loučky obec v pracuje na nápravě vzniklé situace – byl pozván odborník na dřevomorku, který by měl
poradit, jak houbu odstranit. Dále byla zaslána nabídka na odstranění houby mikrovlnným zářením, cenová
nabídka je méně než 100 tis. Kč.
Návrh usnesení 5/12/2016:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí informace z obecního úřadu.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/12/2016 bylo schváleno.
Návrh usnesení 6/12/2016:
Zastupitelstvo obce Loučky souhlasí s nákupem motorové pily.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/12/2016 bylo schváleno.

Bod IV – Strategický dokument obce
MAS Achát předložila ke schválení strategický rozvojový dokument obce.
Návrh usnesení 7/12/2016:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje strategický dokument obce.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/12/2016 bylo schváleno.

Bod V – Územní plán
Již na minulých zasedáních zastupitelstva byl zveřejněn záměr obce na zpracování územního plánu.
Obec již podala žádost na zpracování zadání na město Turnov, které by mělo být zpracováno zdarma. Dále
bude probíhat projednávání a zapracování připomínek odborníků, následně bude předloženo veřejnosti
s možností zapracování jejich připomínek.
Pro obyvatele je možné zaslat formulář s vlastními návrhy k území obce a to do 30.3 2017.

Bod VI – Rozpočtové opatření
Předsedající informovala o rozpočtovém opatření č.7, kdy došlo k přesunu finančních prostředků v položkách
paragrafů 3639,6115,6171. Celková výše rozpočtu se nezměnila.( vše viz. Příloha)
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Dále předsedající navrhla přítomným rozpočtové opatření č.8 viz.příloha
Návrh usnesení 8/12/2016:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7 a schvaluje rozpočtové
opatření č.8.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/12/2016 bylo schváleno.

Bod VII – Inventarizace
Předsedající vyhlásila termín inventarizace majetku k 31.12.2016 a to v termínu od 2.1. do 6.1.2017.
Inventarizační zpráva bude vyhotovena do 25.1.2017.
Členy inventarizační komise byly jmenovány D. Špicová, N. Chludová a předsedkyní J. Kovářová.
Návrh usnesení 9/12/2016
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje termíny inventarizace.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/12/2016 bylo schváleno.

Bod VIII – Rozpočtové provizorium
Předsedající navrhla rozpočtové provizorium platné do února 2017 a to ve výši 250.000 Kč.
Návrh usnesení 10/12/2016
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje rozpočtové provizorium.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/12/2016 bylo schváleno.

Bod IX – Plán akcí na rok 2017
Obec v roce 2017 plánuje provést tyto investiční akce:
vybudování světla na hřiště, oplocení hřbitova, úprava chodníku před schránkami a hospodou, osvětlení
schránek, oprava knihovny, zpracování územního plánu
Návrh usnesení 11/12/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje plán akcí na rok 2016 ve zmíněném rozsahu.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/12/2015 bylo schváleno.

Bod X – Diskuze
Hlavním předmětem diskuze byla kanalizace v obci.

Bod XI – Závěr
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18:30 hod.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č.7 a č.8

Zápis byl vyhotoven dne: 21.12.2016

Zapisovatel:

Nikol Chludová

...........................................

Ověřovatelé:

Dana Špicová

...........................................

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

Martin Meloun

...........................................

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

Lenka Kvintusová

...........................................

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

Starosta:

Razítko obce:

