OBEC LOUČKY
Loučky 34, 511 01 Turnov, telefon: 481 312 357, 727 822 787
www.loucky.info, e-mail: obecloucky@seznam.cz
Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Loučky,
konaného dne 6.11.2014, od 18:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Loučky (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18 hodin dosavadním
starostou obce Janem Velem („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro
podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 26.10.2014, žádný návrh nebyl
podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Loučky
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 29.10.2014 do 6.11.2014. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že
přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu.
Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení
slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji
věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu
obce Loučky a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Po složení slibu bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, v platném znění.

Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Danu Špicovou a Janu Kovářovou a zapisovatelem Nikol
Chludovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesen č.1/11/2014:
Zastupitelstvo obce Loučky určuje ověřovateli zápisu paní Danu Špicovou a Janu Kovářovou a
zapisovatelem Nikol Chludovou.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.1/11/2014 bylo schváleno.

Schválení programu
Předsedající seznámil 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.
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Návrh usnesení č. 2/11/2014:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
I) Volba starosty a místostarosty
 určení počtu místostarostů
 určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71
zákona o obcích)
 určení způsobu volby starosty a místostarosty
 volba starosty
 volba místostarosty
II) Zřízení finančního, kontrolního, kulturního a technického výboru
 určení počtu členů finančního, kontrolního, kulturního a technického výboru
 volba předsedy finančního výboru
 volba předsedy kontrolního výboru
 volba předsedy kulturního výboru
 volba předsedy technického výboru
 volba členů finančního výboru
 volba členů kontrolního výboru
 volba členů kulturního výboru
 volba členů technického výboru
III) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o
obcích)
IV) Ostatní informace














Rozhodnutí o odměnách při skončení funkčního období bývalého starosty obce
Jmenování inventarizační komise
Představení plánu činností zastupitelstva obce 2014 – 2018:
Rozpočtové opatření č.2:
Dětská vánoční nadílka
Volba zástupce do VHS Turnov
Rekonstrukce Bytu č. 1 v č.p.34
Pokladní hotovost
Žádost církve o příspěvek na rekonstrukci kostela
Nákup nového IT vybavení
Doplatek úvěru
Informace z obecního úřadu

V) Diskuse
VI) Závěr
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/11/2014 bylo schváleno.

Bod I - Volba starosty a místostarosty
Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo dva místostarosty. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo
hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučky schválilo zvolení dvou místostarostů.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/11/2014 bylo schváleno.

Určení, zda budou členové zastupitelstva vykonávat své funkce jako dlouhodobě uvolnění:
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Předsedající dále navrhl, aby všechny funkce členů zastupitelstva obce byly vykonávány jako neuvolněné ve
smyslu § 72 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučky v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon
funkce všech členů zastupitelstva obce nebudou dlouhodobě uvolněni.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/11/2014 bylo schváleno.

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně
hlasováním. Nebyly podány žádné protinávrhy. Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty a to
hlasováním.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/11/2014 bylo schváleno.
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného
kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v
jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.
Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Adam Sládek navrhl zvolit do funkce starosty Lenku
Kvintusovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučky volí starostkou Lenku Kvintusovou.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 6/11/2014 bylo schváleno.
Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“).

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.
Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Lenka Kvintusová navrhla
zvolit do funkce místostarostů Danu Špicovou a Nikol Chludovou. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučky volí místostarostkou Danu Špicovou.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 7/11/2014 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučky volí místostarostkou Nikol Chludovou.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 8/11/2014 bylo schváleno.
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Bod II - Zřízení finančního, kontrolního, kulturního a technického výboru
Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
Předsedající úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84
odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se
zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3
zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o
obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen
člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být
starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na
obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít
tři členy. Dále navrhl, aby byly zřízeny další dva výbory a to kulturní a technický, každý z nich bude mít taktéž
tři členy. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučky zřizuje finanční, kontrolní, kulturní a technický výbor. Všechny výbory
budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/11/12014 bylo schváleno.

Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly
podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Lenka Kvintusová navrhla zvolit do funkce předsedy finančního
výboru Janu Kovářovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučky volí předsedou finančního výboru Janu Kovářovou.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 10/11/2014 bylo schváleno.

Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly
podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Lenka Kvintusová navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního
výboru Adama Sládka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučky volí předsedou kontrolního výboru Adam Sládek.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 11/11/2014 bylo schváleno.

Volba předsedy kulturního výboru:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly
podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Lenka Kvintusová navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního
výboru Martinu Kůtkovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučky volí předsedou kulturního výboru Martinu Kůtkovou.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 12/11/2014 bylo schváleno.

Volba předsedy technického výboru:
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Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly
podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Lenka Kvintusová navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního
výboru Martina Melouna. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučky volí předsedou technického výboru Martina Melouna.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 13/11/2014 bylo schváleno.

Volba členů finančního, kontrolního, kulturního, technického výboru:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru a finančního výboru.
Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Lenka Kvintusová navrhla zvolit členy finančního výboru
Danu Špicovou a Adama Sládka, členy kontrolního výboru Nikol Chludovou a Janu Kovářovou, členy kulturního
výboru Nikol Chludovou a Lenku Kvintusovou, členy technického výboru Lenku Kvintusovou a Martinu
Kůtkovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučky volí členy finančního výboru Danu Špicovou a Adama Sládka.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 14/11/2014 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučky volí členy kontrolního výboru Nikol Chludovou a Janu Kovářovou.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 15/11/2014 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučky volí členy kulturního výboru Nikol Chludovou a Lenku Kvintusovou.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 16/11/2014 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučky volí členy technického výboru Lenku Kvintusovou a Martinu Kůtkovou.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/11/2014 bylo schváleno.

Bod III – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
Předsedající navrhla, 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 , a to ode dne 7.11.2014. Předsedající navrhl též měsíční odměnu za výkon funkce
místostarosty obce (§ 77 odst. 2 zákona o obcích).
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná
stanoviska.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučky v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu
za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 14 000,- Kč měsíčně.
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/11/2014 bylo schváleno.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučky v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu
za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 4 000,- měsíčně.
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/11/2014 bylo schváleno.
Předsedající dále navrhla, 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 odměna za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 1060,- Kč, a to ode dne jejich
zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru (§ 77 odst. 2 zákona o obcích). Před hlasováním nebyly členy
zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučky v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu
za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 1060,- Kč měsíčně. Odměna bude
poskytována ode dne zvolení do funkce.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/11/2014 bylo schváleno.

Bod IV – Ostatní informace
Rozhodnutí o odměnách při skončení funkčního období bývalého starosty obce:
Předsedající navrhla, aby odměna při skončení výkonu funkce pro bývalého neuvolněného starostu obce Jana
Veleho byla v souladu s § 75 odst.1 zákona o obcích za výkon funkce poskytnuta jednorázově na jeho
bankovní účet. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučky v souladu s § 75 odst. 1 zákona o obcích rozhodlo o jednorázovém
vyplacení odměny při skončení funkčního období pro bývalého neuvolněného starostu obce Jana
Veleho a to na jeho bankovní účet.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/11/2014 bylo schváleno.

Jmenování inventarizační komise:
Předsedající navrhla, aby členy inventarizační komise byly Nikol Chludová, Dana Špicová a Jitka Petrušková.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučky volí členy inventární komise Nikol Chludovou, Danu Špicovou a Jitku
Petruškovou.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 22/11/2014 bylo schváleno.
Inventury budou provedeny v termínu 6.11.2014 – 15.11.2014

Představení plánu činností zastupitelstva obce 2014 – 2018:
Předsedající představila následující plán činností zastupitelstva obce Loučky pro roky 2014-2018:
 Zajistit bezpečný a klidný život občanům, rozvoj obce - zpracování územního plánu, vypořádání
pozemků, oprava a údržba komunikací (KSSLK), kamerový systém, vyhláška o nedělním klidu, volném
pobíhání psů, modernizace veřejného osvětlení.
 Obec, jako atraktivní cíl turistů - oprava cesty do Podlouček, oprava cesty do Koberov, oprava cesty na
Michovku, obnova křížků v krajině, turistické značení.
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 Podpora kulturního a společenského života obce - on-line knihovna, nové webové stránky, facebook,
finanční podpora tradičních kulturních, společenských a sportovních akcí, stavba sítí na hřiště, gratulace
občanům při dovršení 70,75, 80 až 100 let, vítání nových občánků, využití prostor knihovny, jako místa
setkávání dětí i dospělých ( cvičení, kurzy, dílny apod.).
 Údržba a modernizace obecního majetku - modernizace bytu č.1, modernizace knihovny a soc. zařízení,
oprava hřbitova (hřbitovní zeď, vodovodní přípojka).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje plán činností zastupitelstva pro následující volební období a
to konkrétně v těchto bodech: zajistit bezpečný a klidný život občanům, rozvoj obce, obec, jako
atraktivní cíl turistů, podpora kulturního a společenského života obce, údržba a modernizace
obecního majetku.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 23/11/2014 bylo schváleno.

Rozpočtové opatření č.2:
Předsedající navrhla provést rozpočtové opatření č. 2 (viz příloha).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje rozpočtové opatření č. 2.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 24/11/2014 bylo schváleno.

Dětská vánoční nadílka:
Předsedající navrhla pokračovat i letos v tradici vánočních nadílek pro děti ve věku 0 – 15 let přihlášené v obci
k trvalému pobytu. Příspěvek obce na jeden balíček je 130,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje příspěvek na vánoční balíček pro děti hlášené v obci
k trvalému pobytu a to ve výši 130,- Kč za balíček.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 25/11/2014 bylo schváleno.

Volba zástupce do VHS Turnov
Předsedající předala slovo panu J. Velemu, který krátce promluvil o významu VHS Turnov, uvedl, že
nejčastějšími zástupci obcí ve VHS Turnov jsou starostové obcí. Z tohoto důvodu navrhl zvolit do funkce
zástupce obce Loučky do VHS Turnov Lenku Kvintusovou. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučky volí svého zástupce do VHS Turnov Lenku Kvintusovou.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 26/11/2014 bylo schváleno.

Rekonstrukce Bytu č. 1 v č.p.34
V budově obecního úřadu se k 31.12.2014 uvolní byt č. 1 po paní Jitce Petruškové. Před zveřejněním nabídky
volného bytu, by obec ráda provedla jeho částečnou rekonstrukci. Rekonstrukce by měla obsahovat: revizi
stávající elektroinstalace popř. její výměnu, snížení stropů, výměnu oken, opravení komínu. Nabídka
stavebních prací bude zveřejněna na úřední desce.
Pokladní hotovost
Na návrh předsedající byla projednána pokladní hotovost v pokladně obce a zároveň podepsání hmotné
odpovědnosti s paní Danou Špicovou
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje pokladní hotovost ve výši 60 tis. Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.27/11/2014 bylo schváleno.
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Žádost církve o příspěvek na rekonstrukci kostela
Starostka předložila přítomným žádost katolické církve o příspěvek ve výši 20 000,- Kč na další část
rekonstrukce kostela. Konkrétně na opravu střešního pláště a krovu. Z diskuze přítomných vyplynul návrh
přispět v letošním roce finanční částkou 10 000,- Kč. Zastupitelstvo se dále usneslo, že na rekonstrukci kostela
věnuje výtěžek ze vstupného z plánovaného adventního koncertu a zbylou částku církvi ještě doplatí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučky souhlasí s poskytnutím příspěvku církvi ve výši 10 000,- Kč, s
věnováním výtěžku ze vstupného z adventního koncertu, doplacením do původně žádaného
příspěvku 20 000 Kč. Dále pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.28/11/2014 bylo schváleno.

Nákup nového IT vybavení
Zastupitelstvo obce Loučky navrhlo vybavit stávající kancelář novým IT vybavením (PC, notebook, tiskárna).
Požadované vybavení vybere Martin Meloun.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučky souhlasí s nákupem nového IT vybavení.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.29/11/2014 bylo schváleno.

Doplatek úvěru
Zastupitelstvo obce Loučky pověřilo starostku obce, aby prověřila možnost splacení doplatku úvěru
(plynofikace obce) z minulých let. V případě, že bankovní instituce umožní předčasné splacení dlužné částky,
90 000,- Kč bez sankcí, zastupitelstvo souhlasí s jednorázovou úhradou dlužné částky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučky souhlasí s jednorázovou úhradou dlužné částky.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 30/11/2014 bylo schváleno.

Informace z obecního úřadu
Předsedající informovala o propustku instalovaném v Podloučkách. Byl zřízen kvůli zvětšení průtoku vody,
která se především v období vydatných dešťů do těchto míst slévala z obce Loučky a okolních míst. Dále
předsedající sdělila, že je nutné tento propustek pravidelně udržovat a to minimálně jednou ročně.
Předsedající upozornila obyvatele, že v rámci plánu činností zastupitelstva bude na novém webu možnost
vložit náměty a připomínky místních obyvatel k chodu obce či jiné podněty.
Obec se rozhodla obnovit vydávání obecního zpravodaje, který bude k dispozici pro všechny obyvatele obce.
Dále se zastupitelstvo obce rozhodlo, že jako už každý rok, i letos nechá zhotovit 80 ks kalendářů pro rok 2015
pro obyvatele obce. Tento kalendář bude obyvatelům zdarma předán.
Předsedající informovala o blížícím se stěhování místní knihovnice a kronikářky paní Jitky Petruškové a o
připravovaném rozloučení, které se chystá v prosinci. Z tohoto důvodu je výkon těchto činností nabízen
veřejnosti.
Předsedající zmínila, že zimní údržbu obecních komunikací a protahování Podlouček bude pro obec zajišťovat
pan Bohuslav Vele.
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Dále předsedající pozvala všechny přítomné na rozsvěcení Vánočního stromečku, které se uskuteční
30.11.2014 a na blížící se adventní koncert, který se bude konat 20.12.2014 v místním kostele. Na koncertě
vystoupí národní umělec Luděk Vele a výtěžek z tohoto koncertu bude použit na opravu kostela.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí informace z obecního úřadu.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 31/11/2014 bylo schváleno.

Bod V - Diskuse
Předmětem zájmu občanů byly informace týkající se místního hřbitova - občany zajímalo především zřízení
vodovodní přípojky (p. Mixánek) a informace o vysazování stromů (pí Hejduková). Dále zde bylo upozorněno
(pí Hejduková) na nefunkčnost veřejného osvětlení na hoření cestě a to konkrétně u Bukviců a (p. Mixánek)
zmínil nutnost zajistit propadlé kanály na hoření cestě a u Maternů. Na tyto otázky odpovídala starostka obce.

Bod VI – Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:30 hod.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 7.11.2014

Zapisovatel:

Nikol Chludová

Ověřovatelé:

Dana Špicová

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

Jana Kovářová

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

Lenka Kvintusová

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

Starosta:

Razítko obce:

