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 24.9.2015, od 18:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Loučky (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18 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).

Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Danu Špicovou a Martinu Kůtkovou a zapisovatelem Nikol
Chludovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesen č.1/9/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky určuje ověřovateli zápisu Danu Špicovou, Martinu Kůtkovou a
zapisovatelem Nikol Chludovou.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.1/9/2015 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. 2/9/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje následující program veřejného zasedání:
I)
Úvod
II) Informace z obecního úřadu
III) Rozpočtová změna
IV) Veřejné osvětlení – oprava
V) Výsledky soutěže Kronikář obce
VI) Územní plán obce
VII) Diskuze
VIII) Závěr
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/9/2015 bylo schváleno.

Bod I – Úvod zasedání
Provedla předsedající v souladu se stanoveným programem a přivítala všechny přítomné.

Bod II – Informace z obecního úřadu
Předsedající představila mimořádnou návštěvu veřejného zastupitelstva pana ing. Hejduka, zástupce VHS
Turnov, který všem přítomným sdělil informace o stávající situaci týkající se pitné vody v Loučkách.
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Ing. Hejduk přítomné informoval, že při posledním rozboru vody, byl zjištěn její špatný stav (ve vodárně
Podloučky). Po tomto zjištění učinil správce vody VAK okamžitá opatření a v současné době je vše v normálu.
Přesná příčina tohoto nenadálého zhoršení kvality vody není dosud známa.
Předsedající informovala o skutečnosti, že obec stáhla žádost o dotaci na kompostéry a to z důvodu zjištění
nových skutečností a povinností obce, které by naše obec nebyla schopna splnit. Na jaře bude možnost znovu
o tuto dotaci zažádat. Bude tedy na zvážení obce, zda bude schopna splnit budoucí závazky plynoucí
z případného udělení dotace.
Dne 25.října se bude konat svoz nebezpečného odpadu. Občané zde mohou kromě nebezpečného odpadu,
motorových olejů a léků soustřeďovat i staré elektrospotřebiče.
Obecní zastupitelstvo v minulých dnech řešilo možnost zapojit se do projektu meziobecní spolupráce a to do
výběrového řízení na novou společnost, která by svážela komunální odpad v obci. V současné době v obci
zajišťuje svoz KO firma Severočeské komunální služby, Marius Pedersen (vše bez problémů). Po zvážení
všech kladů a záporů stávající firmy a zohlednění přínosů a obětí při zapojení do výběrového řízení bylo
rozhodnuto se do tohoto projektu nezapojit.
Účastníci veřejného zasedání zastupitelstva byli dále informováni o průběhu opravy obecního bytu č. 2. Práce
na rekonstrukci by měly být hotové do konce září. Oprava zahrnovala mimo jiné také vybudování nových
stoupaček k WC, přičemž došlo k zasažení do všech toalet v budově. V současné době jsou všechny práce na
bytě téměř hotové.
Obec do dnešního data přijala několik žádostí a jednu nabídku.
Paní Chaloupecká žádá obec o vybudování sjezdu ke svému pozemku z hlavní silnice. Další žádost je na
odkup pozemků p.p.č.722 a 723, kde chce žadatel tyto pozemky odkoupi. Zároveň požaduje maajitel
nemovitosti č.p.24 vydat potvrzení, že komunikace vedoucí k jeho nemovitosti je účelovou komunikací v obci
Loučky. Poslední přijatou žádostí je žádáno o rozšíření příjezdové cesty a to na pozemcích mezi p. Suchardou
a pí Fajksovou.
Obec projednala přijaté žádosti a rozhodla:
- že paní Chaloupecké bude vydán souhlas s vybudováním sjezdu přes obecní pozemek.
- Že obec vydá osvědčení o existenci účelové komunikace v Podloučkách
- Že o prodeji pozemků p.p.č.722, 723 a rozšíření příjezdové cesty bude dále jednat.
Přijatá nabídka se týkala Vánočního koncertu v kostele, který obec kvůli vysoké ceně nepřijala.
Předsedající dále sdělila, že obec se chystá jednat ve věci obecních pozemků, obecního majetku a
komunikacích, které se nachází na soukromých pozemcích (cesta pod školou, pozemky a hřiště pod hasičskou
zbrojnicí, …). Obec se také hodlá nějaký způsobem vypořádat a dohodnout s obyvateli, kteří bezplatně
využívají obecní pozemky.
Obec jedná o dopravní obslužnosti v naší obci. V jednání jsou dvě změny. První je možnost, zda by autobus,
který odjíždí 19 hod. z Turnova a končí v Klokočí, nemohl končit svou jízdu až v Loučkách.
Druhou možnou změnou by mohl být dopolední spoj z Turnova do Louček.
Již v minulosti obecní zastupitelstvo informovalo o zájmu zbudovat vodovodní přípojku na hřiště. V současné
době se však nacházíme na mrtvém bodě, jelikož vlastník pozemků s obcí nekomunikuje. Obec tak bude řešit
a vymýšlet další alternativy, jak dostat vodu na hřiště.
Předsedající informovala o nutnosti zpracovat dokument Program rozvoje obce.
Zastupitelstvo schválilo pokračovat i letos v tradici vánočních nadílek pro děti ve věku 0 – 15 let přihlášené
v obci k trvalému pobytu, kterých je v naší obci v současnosti 29. Příspěvek obce na jeden balíček je stejný
jako loni a tedy 130,- Kč.
V posledním bodě předsedající pozvala všechny přítomné na rozsvěcení stromečku, které se uskuteční první
adventní neděli a to 29.11.2015.

OBEC LOUČKY
Loučky 34, 512 01 Turnov, telefon: 727 822 787
www.loucky.info, e-mail: obecloucky@seznam.cz
Návrh usnesení 3/9/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí informace z obecního úřadu.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/9/2015 bylo schváleno.
Návrh usnesení 4/9/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky pověřuje starostku obce k vydání souhlasu vybudování sjezdu po
obecním pozemku paní Chaloupecké, vydání osvědčení o účelové komunikaci v Podloučkách.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/9/2015 bylo schváleno.
Návrh usnesení 5/9/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí žádost o odkup pozemků a žádost o rozšíření obecní
cesty, o těchto bodech bude nadále jednat.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/9/2015 bylo schváleno.
Návrh usnesení 6/9/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje nákup vánočních balíčků pro děti s TP v obci Loučky ve věku
0-15 let včetně, ve výši max.130,- za jeden balíček.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/9/2015 bylo schváleno.

Bod III – Rozpočtová změna
Předsedající navrhla provést rozpočtové opatření č. 3 (viz příloha) a to především z důvodu vzniku
neočekávaných změn v rozpočtu (oprava veřejného osvětlení) na straně příjmů a výdajů navýšení o 157. 467,Rozpočet bude i nadále schodkový – na straně příjmů 1.718.200,- a na straně výdajů 1.885.800,- ( podrobnosti
v příloze zápisu)
Návrh usnesení 7/9/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje rozpočtové opatření č. 3, a schodkový rozpočet na straně
příjmů 1.718.200,- a staně výdajů 1.885.800,Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/9/2015 bylo schváleno.

Bod IV – Veřejné osvětlení - oprava
Předsedající informovala všechny přítomné o potřebě opravit sloup veřejného osvětlení v Podloučkách.
Stávající sloup se již v průběhu prázdnin zbortil a obyvatelé jsou v této části obce dosud bez veřejného
osvětlení. Výkopové práce provede pan B. Vele v průběhu října, elektroinstalaci firma JRJ Cvrček, Koberovy.
Návrh usnesení 8/9/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje opravu veřejného osvětlení.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/9/2015 bylo schváleno.
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Bod V – Výsledky soutěže Kronikář obce
Dne 11. září se uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Nejlepší kronika Libereckého kraje 2015. Do
této soutěže byla přihlášena i naše bývalá kronikářka paní J. Petrušková s kronikami obce z let 2012 a 2013.
V kategorii obce do 2 000 obyvatel byly kroniky paní Petruškové oceněny jako 2. nejlepší.

Bod VI – Územní plán obce
Obec i nadále jedná s příslušnými úřady o územním plánu obce. Zřízení UP bude časově i finančně náročné.
Nyní je na CHKO Český ráj poslána žádost o vymezení možného rozvojového prostoru obce – stavba RD.
Celé území bylo s pracovnicí CHKO projito a byla seznámena se záměrem obce zahrnout do případného
územního plánu rozvojové plochy v sousedství zastavěného území. Do dnešního dne nezaujala CHKO žádné
stanovisko.

Bod VII – Diskuze
Předmětem diskuze občanů byla převážně kvalita vody. Na toto téma zde padl názor (p. I.Hlubuček) o přispění
místních obyvatel na zbudování společné obecní čističky odpadních vod a to z důvodu, že by zbudování
domovních ČOV bylo pro obyvatele velmi finančně náročné.
Oproti tomu vybudování centrální ČOV do budoucna prodraží majitelům cenu vody, protože budou muset platit
i stočné, které má v poslední době stoupající tendenci a jeho cena se blíží ceně vodného.

Bod VIII – Závěr
Předsedající poděkovala za účast na zasedání a ukončila zasedání zastupitelstva v 19:00 hod.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 24.9.2015

Zapisovatel:

Nikol Chludová

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

Ověřovatelé:

Dana Špicová

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

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

Martina Kůtková.

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

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

Lenka Kvintusová

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

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

Starosta:

Razítko obce:

