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 17. dubna 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 6 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Nepřítomen Jan Polívka – omluven z pracovních důvodů.
*

*

*

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní a Danu Špicovou a Moniku Sládkovou, zapisovatelem Jitku Petruškovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1/2/2014:
Zastupitelstvo obce Loučky určuje ověřovateli zápisu a Danu Špicovou a Moniku Sládkovou, zapisovatelem Jitku Petruškovou.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/2/2014 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.2/2/2014:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje následující program dnešního zasedání:
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)

Úvod zasedání
Informace z obecního úřadu
Příprava jarmarku
Pořízení multikáry pro potřeby obce
Diskuse
Závěr

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/2/2014 bylo schváleno.
*
*
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bod I – úvod zasedání:
Provedl předsedající v souladu se stanoveným programem a přivítal všechny přítomné.
*
*
*
Bod II – Informace z obecního úřadu:
Předsedající oznámil přítomným, že audit na hospodaření obce v roce 2014 proběhne v měsíci
květnu (důvodem starostova nemoc).
Dále předsedající oznámil:
- termín voleb do Evropského parlamentu – konají se 23. a 24. května 2014, volebním místem je opět
Sokolovna.
- majetek, který byl pořízen z dotací v roce 2008 (traktůrek, pila a křovinořez) přechází v letošním roce z majetku mikroregionu do majetku obce. Drtič, který je společný pro další čtyři obce, bude
k dispozici v Líšném
- smlouva s Litoměřickou arcidiecésí na bezúplatný převod hřbitova do majetku obce je připravena k
podpisu – církev si vymiňuje věcné břemeno (možnost pořádání vlastních akcí, hřbitovní místo pro
zesnulého faráře bezplatně a přístup na hřbitov při realizaci oprav kostela). Nutno dořešit smlouvu
s VaKem na odběr vody pro hřbitov. Do konce května bude na hřbitově umístěn nový hřbitovní kříž,
který by mohl být po dohodě s p. farářem vysvěcen o mši konané ke svátku sv. Antonína
- pokračování přípravy územního plánu – zakreslení do mapy včetně požadavků občanů – další jednání se Správou CHKO ČR a Městem Turnov
- škoda na obecním majetku ve výši 2.500.- způsobená Ondrou Borosem před loňským jarmarkem
přes opakované výzvy doposud uhrazena nebyla – starosta po poradě s právníkem zváží další postup
v této záležitosti
- informace o dohodě s firmou OSTEON, s.r.o. Turnov, která provede revizi hromosvodu na budově
Obecního úřadu (oprava jímací soustavy, doplnění jímačů, výměna svorek na uvolněných svodech a
instalaci hromosvodu na budově hasičárny – nabídka 20 tisíc korun – možnost učinit poptávku u jiných firem a porovnat cenu
Návrh usnesení č. 3/2/2014:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí informace z obecního úřadu
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/2/2014 bylo schváleno.
*

*

*

Bod III – Příprava jarmarku:
Předsedající předal slovo místostarostce Lence Kvintusové – jarmark se letos koná v sobotu 21.
června – použity budou vlastní stánky, pořadatelská služba a občerstvení zajištěno po dohodě s hasiči, Sokoli a jednotlivci. Muzeum bude otevřeno, k dispozici budou obecní kroniky. Program vybrala a nasmlouvala
Monika Sládková, která rovněž jedná s prodejci a řemeslníky. Divadelní představení letos nebude (uskuteční
se až v podzimním termínu). Připraveny jsou poutače, které budou umístěny při vjezdech do obce. Předběžné plakáty budou k dispozici do konce května, další reklama zveřejněna v Turnovsku a v Turnovsku v akci.
Umístění poutače do Turnova ke kruhovému objezdu nutno projednat s turnovským starostou a se správou
majetku Měst úřadu Turnov.
Návrh usnesení č. 4/2/2014:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí informace o přípravě červnového jarmarku.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/2/2014 bylo schváleno.
*
*
*
Bod IV – Pořízení multikáry:
Předsedající oznámil záměr zakoupit pro potřeby obce multikáru – nabídka pana Vele na odprodej multikáry (diesel, trojstranný sklápěč) za 40 tis. korun. Starosta ještě požádá pana Pavla Mülera, starostu
Frýdštejna, o konzultaci o technickém stavu a vhodnosti nákupu. Z diskuse vyplynulo, že zastupitelstvo nepovažuje z hlediska potřeb obce nákup multikáry za nezbytný a neschvaluje její pořízení.
Návrh usnesení č. 5/2/2014:
Zastupitelstvo obce Loučky neschvaluje nákup multikáry
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 1 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/2/2014 bylo schváleno.
*

*

*

Bod V – Diskuse:
V diskusi vystoupila místostarostka Lenka Kvintusová, která informovala o nutnosti opravy automatického spínače na provoz veřejného osvětlení – jednání s firmou Cvrček Koberovy o technických
možnostech opravy. Stejný problém je s nefungujícím automatickým otevíráním hlavních dveří Obecního
úřadu.
Zástupkyně obce Podloučky informovala o dalších výmolech na cestě v této lokalitě – starosta odpověděl, že
proběhne oprava propustku a zároveň s tím bude opravena i cesta (dohoda s CHKO ČR).
Kronikářka obce Jitka Petrušková předložila k nahlédnutí první číslo vlastivědného sborníku Od Ještěda
k Troskám, kde je zveřejněn medailon obce Loučky (viz Smlouva se OS Paměť). Možnost vytištění tohoto
příspěvku jako samostatné brožurky o historii obce – jednání s tiskárnou Presstar Modřišice (tel.
481 313 543, 481 322 551) o možnostech tisku – Lenka Kvintusová.
Bod VIII – Závěr:
Předsedající ukončil veřejné zasedání zastupitelstva v 19.00 hod.
*

*

*

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 22. 4. 2014
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Jitka Petrušková
Dana Špicová
Mgr. Monika Sládková

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

Starosta:

Jan Vele

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