OBEC LOUČKY
Loučky 34, 511 01 Turnov, telefon : 481 312 357, 723 167 800
www.loucky.info, e-mail: obecloucky@seznam.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Loučky,
konaného dne 20. února 2014, od 17 : 00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Loučky (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17 hodin
starostou obce Janem Velem („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Nepřítomni Jan Polívka a Jitka Petrušková – omluveni z pracovních důvodů.
*

*

*

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní a Danu Špicovou a Lenku Kvintusovou, zapisovatelem Janu Kovářovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1/1/2014:
Zastupitelstvo obce Loučky určuje ověřovateli zápisu a Danu Špicovou a Lenku Kvintusovou, zapisovatelem Janu Kovářovou.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/1/2014 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.2/1/2014:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje následující program dnešního zasedání:
I)
Úvod zasedání
II)
Informace z obecního úřadu
III)
Rozpočet obce na rok 2014
IV)
Plán činnosti na rok 2014
V)
Příprava strategického plánu rozvoje obce
VI)
Schválení kronikářského zápisu za rok 2013
VII) Schválení směrnic
VIII) Diskuse
IX) Závěr
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Usnesení č. 2/1/2014 bylo schváleno.
*

*

*

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

*

*

Bod II – Informace z obecního úřadu:
Předsedající seznámil přítomné s výroční zprávou Policie ČR, oddělení Turnov za rok 2013. Dále
tlumočil poděkování občanům Louček, které zaslala diakonie Broumov za sběr šatstva na charitativní účely.
O poplatcích za komunální odpad a o poplatcích za psy informovala přítomné místostarostka Lenka Kvintusová. Oba poplatky zůstávají na úrovni roku 2013, stejně jako poplatky za nájem hrobového místa. Dále
předsedající předložil k projednání zakoupení a vyvěšení vlajky na podporu Tibetu – 10. 3. 2014 vzpomínáme 55. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci.
Návrh usnesení č. 3/1/2014:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí informace z obecního úřadu a schvaluje zakoupení
a vyvěšení vlajky na podporu Tibetu.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/1/2014 bylo schváleno.

*

*

*

Bod III – Rozpočet obce na rok 2014:
Předsedající předložil přítomným návrh rozpočtu obce na rok 2014 v položkách příjmů a výdajů.
Rozpočet je stanoven jako přebytkový ve výši 1 405 000.- korun na straně příjmů i výdajů.
Návrh usnesení č. 4/1/2014:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje rozpočet obce na rok 2014 jako přebytkový
ve výši 1405 000.- korun na straně příjmů i výdajů.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/1/2014 bylo schváleno.
*

*

*

Bod IV – Plán činnosti na rok 2014:
Předsedající společně s místostarostkou předložili přítomným plán činnosti na rok 2014.
Obec bude pokračovat v úpravě hřbitova – za účelem revitalizace bude zadána a zpracována studie. Bude
zbudována nová přípojka vody (šachta s vlastním vodoměrem). Nabídku učinil VAK Turnov (cca 55 tis.
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skruž a osadí se nová lavička (financováno z rozpočtu obce).
Dále obec zajistí ořez stromů a údržbu zeleně na veřejném prostranství (lípa a keře na návsi, okrasné stromy). A osadí se lavička před sokolovnou (financováno z rozpočtu obce).
Dále bude provedena oprava schodiště z budovy OÚ do zahrady (hl. podesta) a oprava střechy nad vchodem
do OÚ (financováno z rozpočtu obce).
Z rozpočtu obce je plánována koupě ojeté sklápěcí multikáry pro potřeby obce.
Dále místostarostka Lenka Kvintusová zdůvodnila potřebu pořízení územního plánu pro budoucnost a záměry plánu rozvoje obce. V roce 2014 bude dále pořízena projektová dokumentace na úpravu cesty do Podlouček a projektová dokumentace na zasíťování fotbalového hřiště, o kterých bylo jednáno už v roce 2013 (financováno z rozpočtu obce).
V případě získání dotačních prostředků by bylo možné uskutečnit záměr starosty a realizovat v obci rozhlednu. Měla by být dřevěná a stát v sadech u hrušky na Fialníku. Projektovou dokumentaci by obstaral
starosta, obec by musela vykoupit část pozemku na stavbu. Nejdříve je ovšem nutno zajistit dotační tituly
na stavbu (starosta počítá předběžně s náklady ve výši 300 tis. korun) a jednat se Správou CHKO ČR a Stavebním úřadem (příp. povolení stavby). V přízemí rozhledny navrhuje starosta umístit pokladnu s prodejem
suvenýrů.
Návrh usnesení č. 5/1/2014:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje plán činnosti obce na rok 2014 za předpokladu, že jednotlivé akce budou řádně finančně zabezpečeny, tak jak bylo navrženo
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/1/2014 bylo schváleno.

*

*

*

Bod V – Příprava strategického plánu rozvoje obce:
Předsedající předal slovo místostarostce Lence Kvintusové, která informovala o nutnosti zpracování strategického plánu rozvoje obce. Na realizaci tohoto záměru poskytuje finanční prostředky Ministerstvo vnitra. Plán spojený s možnostmi čerpání finančních dotací pro další roky požaduje Evropská unie.
Návrh usnesení č. 6/1/2014:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje přípravu k realizaci strategického plánu rozvoje obce.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/1/2014 bylo schváleno.
*
*
Bod VI – Schválení kronikářského zápisu za rok 2013:

*

Předsedající předložil přítomným kronikářský zápis za rok 2013 včetně textových příloh, který
zpracovala a předala starostovi kronikářka obce Jitka Petrušková.
Návrh usnesení č. 7/1/2014:
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Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/1/2014 bylo schváleno.
Bod VII – Schválení směrnic:
Předsedající předložil návrh vypracovaných směrnic : 1) směrnice č.13 pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu a 2) Směrnice č. 12 – Aplikace reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji
Návrh usnesení č. 8/1/2014:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje předložené směrnice č.12 a 13 s platností od 1.1.2014
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/1/2014 bylo schváleno.
Bod VIII – Diskuse:
V diskusi reagoval předsedající a místostarostka na dotazy občanů - p. Mixánek – dotaz týkající
se rozpočtu obce na rok 2014.
Bod IX – Závěr:
Předsedající ukončil veřejné zasedání zastupitelstva v 19.00 hod.
*

*

*

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 2. 3. 2014
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Jana Kovářová
Dana Špicová
Lenka Kvintusová

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

Starosta:

Jan Vele

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