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 27. ledna 2011, 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 všech 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§
92 odst. 3 zákona o obcích).
*

*

*

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Janu Kovářovou a pana Jana Polívku, zapisovatelem
Jitku Petruškovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1/1/2011:
Zastupitelstvo obce Loučky určuje ověřovateli
Polívku, zapisovatelem Jitku Petruškovou.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/1/2011 bylo schváleno.

zápisu

Janu

Kovářovou

a

Jana

*
*
*
Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva. Zároveň navrhl, aby bod Návrh rozpočtu byl přesunut na závěr zasedání. Pokud
nebude časově možné bod projednat, bude k němu svoláno samostatné zasedání. K návrhu programu
nebyly vzneseny žádné další návrhy na doplnění.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.2/1/2011:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje následující program dnešního zasedání:
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)
VII)
VIII)

Stanovení nájmů
Budování nové kanceláře obecního úřadu
Budova sokolovny – prohlášení za památku obce a získání dotačních titulů
Plán činnosti na stávající volební období
Svoz komunálního odpadu
Stavba manželů Votrubcových
Zřízení věcného břemene – Sládkovi
Zpráva o bezpečnostní situaci v obci
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X) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na podporu předmětu podnikatelské činnosti
XI)Zákonné pojištění hasičského auta
XII) Rozpočet na rok 2011
XIII) Inventarizace majetku, směrnice
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/1/2011 bylo schváleno.
*

*

*

Bod I – stanovení nájmu:
Předsedající v souladu se skončenou deregulací nájmů navrhuje, aby nájemné v obecních bytech
bylo stanoveno na 22.- korun za 1m2 . U bytu s příslušenstvím (koupelna, WC) na chodbě pak
celkovou částku snížit o 10%.
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu.
Návrh usnesení č.3/1/2011:
Zastupitelstvo obce souhlasí s výší nájemného pro byt paní Petruškové ve výši 1.628,- Kč
a pro byt paní Votrubcové ve výši 1.386,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2
Usnesení č. 3/1/2011 bylo schváleno.
*

*

*

Bod II – Budování nové kanceláře obecního úřadu
Předsedající seznámil přítomné členy zastupitelstva se záměrem adaptovat novou kancelář
obecního úřadu v 1. patře čp. 34 (škola) a s postupem adaptačních prací. Jedná se o výměnu oken a
rekonstrukci rozvodu elektřiny (zásuvky), vymalování a vybavení kanceláře novým nábytkem.
Nutno dále dořešit otevírání hlavních dveří – automaticky na zazvonění. K tomuto záměru nebyly
vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení č.4/1/2011:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje adaptaci nové kanceláře obecního úřadu
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/1/2011 bylo schváleno
*
*
*
Bod III – Budova sokolovny – prohlášení za památku obce a získání dotačních titulů
Předsedající přednesl návrh, aby budova sokolovny (postavena z prostředků Sokola a loučeckých
občanů, slavnostně otevřena 13. 12. 1925) byla prohlášena za památku obce. Tato skutečnost by
mohla příznivě ovlivnit získávání dotačních titulů. Pokud by se jednalo o kult. významnou budovu
obce, mohla by se obec zapojit do grantových řízení ať už v programu rozvoje venkova nebo
v programech Státního fondu životního prostředí nebo SZIFu.
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vody a elektřiny, event. zateplení budovy. O dotace na rekonstrukci prostřednictvím grantů by měl
požádat Sokol (dotace nejméně 1 mil. korun) a obec by zafinancovala potřebnou projektovou
dokumentaci stejně tak, jako zpracování samotných grantů.
Návrh usnesení č.5/1/2011:
Zastupitelstvo obce Loučky prohlašuje budovu č.p. 92 v k.ú.Loučky za kulturní dědictví
obce. Jedná se o stavbu lidové architektury, která byla postavena v letech 1924-1925.
Dále souhlasí, aby obec zafinancovala potřebnou projektovou dokumentaci na rekonstrukci a
zpracování žádostí o granty.
Zpracováním grantů prověřuje Lenku Kvintusovou.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 5/1/2011 bylo schváleno.
*

*

*

Bod IV – Plán činnosti na stávající volební období:
Předsedající úvodem tohoto bodu upozornil přítomné zastupitele, že plán činnosti musí být v souladu
s finančními možnostmi a s rozpočtem obce na jednotlivé roky.
Z diskuse vyplynuly do návrhu tyto body činnosti:
- dokončení rekonstrukce chodníku ke kostelu a k poštovním schránkám
- zbudování vchodové stříšky na škole
- oprava fasády čp. 34 (škola)
- zbudování nové kanceláře obce
- pořízení projektové dokumentace k zamýšlené rekonstrukci hřiště
- pořízení projektové dokumentace k rekonstrukci sokolovny
- zpřístupnění kostela (zabudování vchodové mříže)
- oprava cesty do Podlouček
- aktualizace Plánu obnovy venkova do roku 2015
- stavba veřejného rozhlasu
Předsedající dal o návrhu hlasovat.
Návrh usnesení č.6/1/2011:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje plán činnosti na stávající volební období.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/11/2010 bylo schváleno.
*

*

*

Bod V – Svoz komunálního odpadu:
Předsedající konstatoval, že svoz komunálního odpadu bude nadále probíhat dosavadním způsobem,
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nelikvidují odpad tímto způsobem. Problémem je shromažďování plných odpadních pytlů před
jejich odvozem (dosud se shromažďovaly před budovou obecního úřadu). Tento problém bude
nutno do budoucna vyřešit jiným způsobem.
Návrh usnesení č. 7/1/2011:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí a schvaluje způsob svozu komunálního odpadu.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.7/1/2011 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VI – Manželé Votrubcovi – nenahlášení stavby
Předsedající oznámil, že manželé Votrubcovi započali stavbu na pozemku u svého domu, o které
obecní úřad není informován. Starosta navrhuje, aby dodatečně předložili Obecnímu úřadu
v Loučkách doklady o řádném povolení stavby.
Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat.
Návrh usnesení č.8/1/2011:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje návrh o dodatečném předložení dokladů k povolení stavby
manželů Votrubcových.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/1/2011 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VII – Zřízení věcného břemena - Sládkovi:
Předsedající předložil žádost manželů Sládkových na zřízení věcného břemene za účelem vstupu na
pozemek motorovými vozidly na základě smlouvy o zřízení věcného břemene.
Předsedající dal o žádosti hlasovat.
Návrh usnesení č.9/1/2011:
Zastupitelstvo obce Loučky souhlasí se zřízením věcného břemene na základě smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/1/2011 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VIII – Zpráva o bezpečnostní situaci v obci:
Předsedající přečetl zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v ktastru obce za rok 2010.
V katastru obce se v roce 2010 nevyskytly žádné závažné trestné činy.
Předsedající dal o předložené zprávě hlasovat.
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Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí a schvaluje zpávu Policie ČR o bezpečnostní situaci
v obci za rok 2011
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/1/2011 bylo schváleno.
Bod IX – Žádost pana Ing.Petra Vlacha
Ing. Petr Vlach podal na obecní úřad žádost o souhlas a vydání stanoviska ke stavbě „Rodinný
dům včetně domovní ČOV, přípojek IS, oplocení a vjezdu na komunikaci“
Stavba je umístěna na pozemcích 520/4, 520/2, 518/1 a 2820/1 v k.ú.Loučky a na p.p.č.2958/1
v k.ú.Koberovy. Součástí žádosti je i koordinační situace a pohledy domu.
Zároveň žádá o
Bod X - Źádost o poskytnutí finančního příspěvku na podporu předmětu podnikatelské činnosti
Předsedající předložil žádost o poskytnutí finančního příspěvku na podporu podnikatelské činnosti
– pro pojízdné pekařství. Navrhl příspěvek ve výši 6 tis. korun.
Předsedající dal hlasovat o žádosti o příspěvek na podporu podnikatelské činnosti ve výši 6 tis. na
letošní rok.
Návrh usnesení č.11/1/2011:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje příspěvek na podporu podnikatelské činnosti.
Výsledek hlasování: Pro 1 Proti 6 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/1/2011 nebylo schváleno
Místostarostka Lenka Kvintusová předložila protinávrh – navrhuje vyplatit žadateli příspěvek již
schválený v roce 2010, který dosud nebyl vyplacen a v letošním roce žádný příspěvek
neposkytnout.
Předsedající dal hlasovat o protinávrhu Lenky Kvintusové.
Návrh usnesení č.12/1/2011:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje protinávrh Lenky Kvintusové – vyplatit žadateli již
schválený loňský příspěvek.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 1 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/1/2011 bylo schváleno
*

*

*

Bod XI – Zákonné pojištění hasičského auta:
Předsedající informoval zastupitelstvo o problému pojištění hasičského auta. K 7. červnu 2010 byla
jednotka SDH Loučky vyřazena z evidence jednotek SDH obcí. Jako členské jednotce až do jejího
vyřazení hradilo náklady spojené s pojištěním vozidla MV ČR. S ukončením členství však zároveň
neinformovalo o ukončeném pojištění auta. Víc jak půlroční dluh dosahuje několika tisícové částky.
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budoucna zatím není rozhodnuto, třeba aby se vyjádřili i loučečtí hasiči. Na event. pojištění by obec
přispěla 8 tis. korunami.
Předseda dal o návrhu hlasovat.
Návrh usnesení č.13/1/2011:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí a schvaluje skutečnosti týkající se pojištění hasičského
vozidla.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 13/1/2011 bylo schváleno.
*
*
*
Bod XII – projednání rozpočtu na rok 2011:
Předsedající navrhuje, aby tento bod už nebyl na tomto zasedání projenáván. K jeho projednání bude
svoláno samostatné zasedání v pondělí 31. ledna v 17 hodin.
Žádné protinávrhy nebyly předloženy.
Předsedající dal o návrhu hlasovat.
Návrh usnesení č.14/1/2011:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje projednávání rozpočtu na samostatném zasedání v pondělí
31. ledna 2011.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 14/1/2011 bylo schváleno
Bod XIII – Inventarizace majetku:
Inventarizace majetku byla provedena na základě příkazu starosty paní Petruškovou, Špicovou a
panem Polívkou ve dnech 30.12.2010 – 10.1.2011. Při inventarizaci nebyly shledány žádné
inventarizační rozdíly.
Dále zastupitelstvo projednalo aktualizaci směrnic, které byly dále doplněny o směrnice 10 a 11,
odepisování majetku, inventarizace.
*
*
*
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 21.00 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 4. února 2011
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Jitka Petrušková
Jana Kovářová

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

Jan Polívka

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

Číslo účtu: KB 78-989 223 0207/0100
ČS 1263 078 349/0800

IČO: 00580830
IDDS: xy4auru

OBEC LOUČKY
Loučky 34, 511 01 Turnov, telefon : 481 312 357, 723 167 800
www.loucky.info, e-mail: obecloucky@seznam.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta:

Jan Vele
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