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 24. 1edna 2013, 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 Lenku Kvintusovou a Danu Špicovou, zapisovatelem Jitku Petruškovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1/1/2013:
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. 1/1/2013 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.2/1/2013:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje následující program dnešního zasedání:
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)
VII)
VIII)
IX)
X)

Úvod zasedání
Informace z Obecního úřadu
Volba prezidenta ČR 2013
Návrh rozpočtu obce na rok 2013
Svoz komunálního odpadu
Stanovení pokladní hotovosti
Schválení kronikářského zápisu za rok 2012
Různé
Diskuse
Závěr
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/1/2013 bylo schváleno.
*

*

*

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

*

*

Bod II – Informace z Obecního úřadu
Předsedající informoval o jednání týkajícím se hřbitova – jednáno se zástupci církve o možnosti
dlouhodobého pronájmu nebo o převedení hřbitova do majetku obce – nutno se obrátit na Litoměřickou
diecési, možná konzultace s pracovníkem MK ČR Pavlem Hlubůčkem.
Vzhledem k celkové ekonomické situaci předsedající upozornil na nutnou opatrnost v plánování akcí letošního roku. Zatím plánovány dvě akce – rekonstrukce stříšky nad vchodem budovy obecního úřadu čp. 34 a
nátěr plechových částí střechy včetně okapových svodů. V případě získání dalších finančních zdrojů nebo
grantů a příznivém vývoji příjmové části rozpočtu je možné uvažovat i o dalších akcích.
Návrh usnesení č. 3/1/2013:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí informace o jednáních o hřbitovu
a informaci o plánovaných akcích na rok 2013
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/1/2013 bylo schváleno.

*

*

*

Bod III – Informace o volbě prezidenta republiky
Předsedající předal slovo místostarostce Lence Kvintusové, která informovala o zajištění druhého
kola volby prezidenta republiky. Druhé kolo se koná ve dnech 25. a 26. ledna 2013, volební místnost, stejně
jako v kole prvním, je připravená v sokolovně. Hlasovací lístky obdrží voliči přímo na místě.
Návrh usnesení č. 4/1/2013:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí informace o zajištění druhého kola volby
prezidenta ČR
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/1/2013 bylo schváleno.

*
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Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok 2013 a jeho položkovým rozdělením v části příjmů i výdajů v celkové výši 1.400.000. – korun. K návrhu rozpočtu nebyly přítomnými vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení č. 5/1/2013:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí návrh rozpočtu obce na rok 2013
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/1/2013 bylo schváleno.
*

*

*

Bod V – Svoz komunálního odpadu:
Předsedající předal slovo místostarostce Lence Kvintusové, aby informovala o otázce svozu komunálního odpadu. Tuto službu zajišťují Severočeské komunální služby – je možné využít týdenního
nebo čtrnáctidenního svozu. Dle toho se odvíjí cena, došlo ke zvýšení poplatků jednak ze strany dodavatelské firmy jednak se zvýšilo DPH o 1%. Platba možná dvakrát ročně, zimní svoz je od 1. 11.
do 1. 4. následujícího roku. O výši plateb bude OÚ včas informovat. Cena za pytel na odpad se zvyšuje na 59.- korun (prodáván na OÚ), dále u paní Machutové a v koberovské prodejně, kde je vyšší.
Odvoz a možnosti tříděného odpadu zůstávají v dosavadní praxi. Dvakrát ročně je zajišťován odvoz
nebezpečného odpadu.
Návrh usnesení č. 6/1/2013:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí o zajištění svozu komunálního odpadu v obci
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/1/2013 bylo schváleno.

*

*

*

Bod VI – Schválení pokladní hotovosti:
Předsedající předložil přítomným návrh na schválení pokladní hotovosti ve výši 50 tisíc korun.
Žádný protinávrh předložen nebyl.
Návrh usnesení č. 7/1/2013:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje pokladní hotovost ve výši 50 tiíc korun.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/1/2013 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VII – Kronikářský zápis za rok 2012:
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obecní kroniky.
Návrh usnesení č. 8/1/2013:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje kronikářský zápis za rok 2012
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/1/2013 bylo schváleno.

*

*

*

Bod VIII – Různé:
Místostarostka Lenka Kvintusová předkládá ke zvážení otázky, které už byly na minulých zastupitelstvech několikrát diskutovány - zasíťování hřiště a opravu cesty do Podlouček. Dle možností rozpočtu
pořídit v letošním roce projektovou dokumentaci na tyto akce. Dále místostarostka připomenula, že v závěru
loňského roku bylo předběžně jednáno o adaptaci prostor místní knihovny (včetně výměny oken), která sídlí
v přízemí čp. 34. Do poloviny února bude zpracována žádost do grantového řízení v Programu obnovy venkova, kde se předpokládá i částečná finanční účast obce. V loňském roce byla také schválena výměna oken
v jednom z obecních bytů, která bude provedena v letošním roce. Další možností k získání finančních prostředků jsou grantová řízení Libereckého kraje (fond hejtmana 5 mil. korun).
Návrh usnesení č. 9/1/2012:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje záměr obce na pořízení projektových dokumentací
na zasíťování hřiště, rekonstrukci cesty do Podlouček a záměry v pokračování adaptace
budovy čp. 34.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/1/2013 bylo schváleno.

*

*

*

Bod IX – Diskuze:
Místostarostka Lenka Kvintusová potvrdila záměr obce pokračovat v pořádání loučeckých slavností.
Datum pořádání byl stanoven na sobotu 15. června 2013. Organizační záležitosti akce budou projednány na
pracovním zastupitelstvu.
Předsedající i místostarostka odpovídali na několik dotazů paní Havlíčkové, týkajících se podrobností plánu
rozpočtu na rok 2013.
Pan Mixánek se ještě vrátil k otázce hřbitova – předsedající vysvětlil, že do majetku obce by měl hřbitov
přejít z důvodů větších možností obce k získání finančních prostředků na opravy – především hřbitovní zdi,
která potřebuje nutně rekonstrukci i z bezpečnostních důvodů. Loučky by tak následovaly praxi celé řady
dalších obcí regionu.
Návrh usnesení č. 10/1/2013:
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí přípravu červnových Loučeckých slavností
a připomínky občanů.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/1/2013 bylo schváleno.

*

*

*

Bod X – Závěr:
Předsedající ukončil veřejné zasedání zastupitelstva v 18.30 hod.
*

*

*

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 25. ledna 2013
Zapisovatel:

Ověřovatelé:

Starosta:

Jitka Petrušková

Dana Špicová

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

Lenka Kvintusová

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

Jan Vele

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