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 19. května 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.1/3/2011:
Zastupitelstvo obce Loučky určuje ověřovateli zápisu Lenku Kvintusovou a Danu Špicovou, zapisovatelem Jitku Petruškovou.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/3/2011 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.2/3/2011:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje následující program dnešního zasedání:
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)
VII)
VIII)
IX)
X)

Úvod
Výsledky kontroly hospodaření obce
Výsledky kontroly hospodaření mikroregionu
Kontrola vyhlášek – Ministerstvo vnitra ČR
Vyhláška o volném pobíhání psů
Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko 2011-2015
Rozpočtové opatření č.1
Různé
Diskuse
Závěr
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/3/2011 bylo schváleno.
*

*

*

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

*

*

Bod II – Výsledky kontroly hospodaření obce za rok 2010:
Předsedající seznámil přítomné členy zastupitelstva s výsledky kontroly hospodaření obce za rok
2010. Audit ptovedl 5. dubna ing. Milan Třešňák (Krajský úřad Libereckého kraje). Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky ani chyby v hospodaření, přezkoumání včetně voleb proběhlo bez
závad. Naopak auditor vyslovil spokojenost a neshledal žádné závady ani nedostatky. K tomuto
bodu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení č. 3/3/2011:
Zastupitestvo obce Loučky bere na vědomí výsledky kontroly o hospodaření obce za rok 2010
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/3/2011 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 4/3/2011:
Předsedající navrhl přítomným členům zastupitelstva schválit závěrečný účet obce za rok 2010.
K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/3/2011 bylo schváleno.
*

*

*

Bod III – Výsledky hospodaření mikroregionu
Předsedající seznámil přítomné členy zastupitelstva s výsledky hospodaření mikroregionu Podkozákovsko, kde jsou Loučky členem. Kontrola proběhla v obci Kobereovy a starosty jednotlivých obcí s jejím výsledkem seznámil starosta Koberov. Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady
ani nedostaky v hospodaření mikroregionu.
Návrh usnesení č. 5/3/2011:
Zastupitestvo obce Loučky bere na vědomí výsledky kontroly o hospodaření mikroregionu za
rok 2010
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/3/2011 bylo schváleno.
*
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Předsedající seznámil přítomné členy zastupitelstva s průběhem kontroly vyhlášek obce Ministerstvem vnitra ČR. Kontrola proběhla v pondělí dne 2. května a provedli ji zástupci ministerstva ing.
Souhradová a Dr. Samčík. Kontrola měla charakter metodické návštěvy a poskytla cenné rady, jak
v některých otázkách postupovat (např. rušení velkých hrobů, tj. výměna velkého pohřebního místa
za menší, zákaz volného pobíhání psů v obci, apod.). Zástupci ministerstva přislíbili zaslat některé
pokyny a zásady týkající se vyhlášek písemně poštou.
Návrh usnesení č. 6/3/2011:
Zastupitestvo obce Loučky bere na vědomí zprávu o kontrole vyhlášek Ministerstvem vnitra ČR
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/3/2011 bylo schváleno.
*

*

*

Bod V – Vyhláška o zákazu volného pobíhání psů:
Předsedající seznámil přítomné členy zastupitelstva se zněním výhlášky o zákazu volného pobíhání
psů v obci. Z diskuse na toto téma vyplynulo, že dodržování této vyhlášky v obci je problematickou
záležitostí. Jedná se o postižení úmyslného jednání majitelů psů. Pokud byl někdo volně pobíhajícími psy ohrožen (pokousán), je třeba nahlásit tuto skutečnost na přestupkový odbor MÚ v Turnově.
Návrh usnesení č. 7/3/2011:
Zastupitestvo obce Loučky schvaluje vyhlášku o zákazu volného pobíhání psů v obci.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/3/2011 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VI – Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko 2011-2015
Starosta seznámil přítomné s komunitním plánem sociálních služeb regionu Turnovsko
na roky 2011-2015. Město Turnov již tento dokument schválilo a je potřeba ho schválit i v našem
zastupitelstvu. Komunitní plán sociálních služeb je strategický dokument pro plánování
sociálních služeb celého regionu i pro plánování sociálních služeb celého Libereckého kraje
(od r. 2012 i pro financování služeb)
Celý text komunitního plánu je k dispozici na obecním úřadě nebo na webových stránkách
města Turnova.
Návrh usnesení č. 8/3/2011:
Zastupitestvo obce Loučky schvaluje Komunitní plán sociálních služeb regionu
Turnovsko 2011-2015.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/3/2011 bylo schváleno.
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Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č.1
Toto vzali zastupitelé na vědomí.
Bod VIII - Různé
Předsedající předal slovo místostarostce Lence Kvintusové a požádal ji, aby podala informaci o akci
MAS Turnovsko a Podralsko, která se konala 5. května 2011 a týkala se výstavních zastavení. Lenka
Kvintusová řekla, že bylo provedeno slavnostní otevření výstavních zastavení v jednotlivých obcích,
kterého se účastnili starostové jednotlivých zainteresovaných obci, další zástupci obcí a další zájemci.
Výstavní zastavení obce Loučky a Líšný bylo zúčastněnými velmi kladně zhodnoceno.
*

*

*

Bod IX – Diskuse
V diskusi vystoupil pan Mixánek. Vyjádřil připomínky k práci VaK při rekonstrukci vodovodní sítě
v obci, která už probíhá několik měsíců. Požádal starostu, aby učinil dotaz, jak budou práce dále pokračovat, zda je nelze urychlit. Závažná připomínky se týkla nedostatečného zabezpečení a označení
místa výkopových prací přímo na silnici. Starosta přislíbil jednaní se zástupci VaK o těchto otázkách.
Další připomínka pana Mixánka se týkala okapu a odvodu povrchové vody z objektu kostela.
Starosta přislíbil vyřešit situaci trativodem.
V poslední otázce se pan Mixánek dotázal na termín ukončení rekonstrukce chodníku u poštovních
schránek před budovou školy. Starosta konstatoval, že celá akce bude dokončena do konce roku 2011.

*

*

*

Bod X– Závěr
Předsedající ukončil veřejné zasedání zastupitelstva ve 20 hod.
*

*

*

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 24. května 2011
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Starosta:

Jitka Petrušková
Lenka Kvintusová

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

Dana Špicová

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

Jan Vele

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