OBEC LOUČKY
Loučky 34, 511 01 Turnov
Tel. 481 312 357
www.loucky.info

e-mail:obecloucky@quick.cz

Zápis ze schůze obecního zastupitelstva

18.5.2009
Přítomni: dle presenční listiny
Zapisovatel: Chludová
Ověřovatelé : Machutová
Polívka
Program jednání:
1) Úvod
2) Prodej pozemku č.2711
3) Žádost pana Fabiána
4) Volby
5) Žádost církve o příspěvek na opravu střechy kostela
6) Rozpočtové opatření

1)Starosta přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání.
2)Zastupitelé projednali žádost slečny Polákové o koupi pozemku p.p.č.2711 v k.ú. Loučky.
Zastupitelé již tuto skutečnost projednávali, a s prodejem pozemku souhlasili za podmínek, že
bude dohodnut přístup na p.p.č.407 ( majitel pan Fajx). Slečna Poláková je dle jejího ústního
sdělení s panem Faxem dohodnuta, že tento pozemek také odkoupí.
Usnesení č.1/05/2009
Zastupitelstvo obce Loučky projednalo a schválilo prodej pozemku p.p.č.2711 v k.ú. Loučky
slečně Adéle Polákové za cenu 35 Kč á m2.
Zároveň ZO pověřuje pana Jana Veleho k provedení právních úkonů spojených s prodejem
pozemku, za podmínek :
1) veškeré náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující
2) pozemek bude prodán po doložení vyřešení přístupu k p.p.č.407 k.ú. Loučky
Pro: 5, proti 0, zdržel se 0
3) Pan Fabián z Koberov požádal písemně o povolení sjezdu na obecní pozemek.
Usnesení č.2/05/2009
1) Rozhodnutí silničního správního úřadu obce Loučky: Obec Loučky povoluje sjezd
z ostatní komunikace p.p.č.2703 v k.ú. Loučky k p.p.č.515/2 v k.ú.Loučky.
2) V případě poškození ostatní komunikace p.p.č.2703, uvede žadatel tuto do původního
stavu.
Pro: 5, proti 0, zdržel se 0
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4)Volby do parlamentu EU se konají ve dnech 5.-6.6.2009 pro účely volební místnosti bude
využita budova TJ Sokol Loučky.
Usnesení 3/05/2009
Zastupitelstvo obce Loučky projednalo a schválilo umístění volební místnosti v budově
Sokolovny a pověřuje starostu obce uzavřít nájemní smlouvu s TJ Sokol Loučky na dny 5.7.6.2009
Pro: 5, proti 0, zdržel se 0
5) Obec obdržela žádost církve na příspěvek pro opravu věže kostela. Celkové náklady na
opravu jsou cca 550.000 Kč . Církev obdržela dotaci ve výši cca 300.000,- Kč
Zastupitelstvo bere žádost církve na vědomí.
6) Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č.1 v příjmech
Paragraf 0000 položka 4111
0,20.000,20.000,položka 4112
0,186.500,186.500,položka 4213
0,104.900,104.900,Paragraf 2212 položka 5169
5.000,5.000,10.000,Paragraf 5512položka 5139
0,5.000,5.000,5154
14.000,1.000,15.000,Paragraf 6117 položka 5021,5032,5039,5169,5173,5175
20.000,Paragraf 6171 položka 5153
0,10.000,10.000,5167
0,5.000,5.000,5171
200.000,243.600,443,600,Usnesení 4/05/2009
Zastupitelstvo obce Loučky projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.1( viz.příloha)
Pro: 5, proti 0, zdržel se 0

Jan Vele – starosta
Ověřovatelé: Jan Polívka
Milena Machutová

