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 12. prosince 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 Janu Kovářovou a Danu Špicovou, zapisovatelem
Jitku Petruškovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1/6/2013:
Zastupitelstvo obce Loučky určuje ověřovateli zápisu Janu Kovářovou a Danu Špicovou, zapisovatelem Jitku Petruškovou.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/12/2013 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.2/12/2013:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje následující program dnešního zasedání:
I)
Úvod zasedání
II)
Informace z obecního úřadu v souvislosti s plněním usnesení z předchozího zasedání
III)
Záležitost grantů
IV)
Územní plán obce
V)
Rozpočtové opatření , Rozpočtové provizorium na rok 2014
VI)
Odměny zastupitelům v roce 2014
VII)
Stanovení veřejných zasedání zastupitelstva na rok 2014 (do komunálních voleb)
VIII) Jmenování inventarizační komise, plán inventur
IX)
Různé
X)
Závěr
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/12/2013 bylo schváleno.
*

*

*

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

*

*

Bod II – Informace z obecního úřadu v souvislosti s plněním usnesení z předchozího zasedání:
Předsedající informoval přítomné o záležitostech hřbitova. Od zdi hřbitova byl na náklad OÚ
odvezen odpad (zbytky po rekonstrukci), nová lavička bude instalována na jaře. O úpravě vodovodní nádržky a o vodovodní přípojce jednal starosta s firmou Zikuda. Ohledně převodu hřbitova do majetku obce je
jednáno s Litoměřickou diecézí. Záležitost bude vyřízena po zpracování znaleckého posudku (zajistí círekev) – obec navrhuje bezúplatný převod nebo převod za 1.- korunu. Na jaře bude na místo rozpadlého hřbitovního kříže instalován kříž nový – zajištěno dodavatelsky.
Dále předsedající informoval přítomné o problému veřejného osvětlení – nezháší se, vlivem povětrnostních podmínek došlo ke zkratu, který zavinil tuto závadu (spotřeba nejde na náklady obce). Starosta
jednal s dodavatelem o odstranění závady - domluveno na pátek 13.12.
Obec zajistila úklid autobusové zastávky – uklízí se každý pátek – zajišťuje T. Kvintus.
O slavnosti rozsvěcení vánočního stromku byla zjištěna závada na jeho osvětlení – bude odstraněno (13. 12.). Dále předsedající konstatoval, že v prostoru návsi vzniká při těchto příležitostech nepořádek,
příště nutno zajistit větší počet odpadkových košů. Došlo i k částečnému poškození záhonů. Vše bylo odstraněno na náklady obce.
Dále předsedající informoval o průběhu jednání a příprav úpravy cesty do Podlouček - do konce
roku by měla být zpracována projektová dokumentace (Jindra Jeníček). Po dohodě se Správou CHKO ČR se
cesta bude štětovat kamenem, který je na místě, spád cesty bude zmírněn kaskádou s cca 3-4 schody (podesty) a opatřena zábradlím. Pamatováno je i na řešení osvětlení.
O zimní údržbě a protahování Podlouček jednal starosta se starostou Klokočí. Finanční nabídka
zatím učiněna nebyla.
Dále předsedající oznámil, že přezkum hospodaření obce za rok 2013 (audit) se koná 3. dubna 2014
– provede ing. Ivana Míčková.
Návrh usnesení č. 3/12/2013:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí informace z obecního úřadu a informace plnění
usnesení z předchozího zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/12/2013 bylo schváleno.

*
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Bod III – Záležitosti grantů:
Předsedající předal slovo místostarostce Lence Kvintusové. Do diskuse předložila znovu návrh
na rekonstrukci knihovny včetně výměny oken a zřízení obecního rozhlasu. Žádost již byla dvakrát podávána (KÚ Lbc kraje)v letošním roce s negativním výsledkem. Tentokrát možnost podat žádost na Ministerstvo
pro místní rozvoj.
Další okruh grantových žádostí – obnova drobných památek nezapsaných v památkovém seznamu
(MAS Turnovsko) – možnost úpravy božích muk a části křížové cesty v katastru obce s vlastním vkladem
obce cca 50 tis. korun.
Návrh usnesení č. 4/12/2013:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje zapojení obce do dotačních programů dle návrhu místostarostky.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/12/2013 bylo schváleno.
*

*

*

Bod IV – Územní plán obce:
Předsedající společně s místostarostkou zdůvodnili potřebu územního plánu pro budoucnost a
záměry plánu rozvoje obce. Obec vlastní pozemky nemá, proto je nutné zahájit jednání s vlastníky pozemků
(výzva občanům) a oznámit záměr na vytvoření územního plánu. Další jednání se Správou CHKO ČR a
referátem územního rozvoje (Město Turnov) budou následovat. Územní plán důležitý i pro budoucí stavebníky (osvobozeno od poplatku za vynětí z půdního fondu).
Návrh usnesení č. 5/12/2013:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje zahájení prací na územním plánu obce
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/12/2013 bylo schváleno.

*

*

*

Bod V – Rozpočtové opatření, rozpočtové provizorium na rok 2014, pokladní hotovost:
Finanční výbor ve spolupráci s účetní obce předložil k projednání rozpočtové opatření č.4. Navýšení rozpočtu nepříjmové straně - daň z příjmů právnických osob o 33.200,- , navýšení výdajů na účtech
3399 5194, 5512 5163, 6112 5173,6171 5137, 5139, 5163,5329 o částku v celkovém součtu 33.200.
Viz.příloha
Předsedající navrhuje stanovit rozpočtové provizorium obce na měsíc leden – únor 2014 ve výši
200 tisíc korun.
Pokladní hotovost na rok 2014 je navrhována ve výši 50.000,- Kč
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Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje rozpočtové opatření č.4 v navrhované výši, rozpočtové
provizorium na leden – únor 2014 v navrhované výši 200.000,- Kč a pokladní hotovost na rok 2014 ve výši
50.000,- Kč
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/12/2013 bylo schváleno.
*
*
*
Bod VI – Schválení mezd za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva na rok 2014:
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění,
poskytována měsíční odměna stejně jako v předchozím roce.
MZDY
Vele

schváleno
11 000

Kvintusová
Polívka
Sládková
Kovářová
Špicová

9612
1060
1060
1060
750

Petrušková

750

Návrh usnesení č.7/12/2013:
Zastupitelstvo obce Loučky v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce schvaluje výši odměn v navrhované
výši.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.7/12/2012 bylo schváleno.
*
*
*
Bod VII – Stanovení veřejných zasedání zastupitelstva na rok 2014 (do komunálních voleb):
Místostarostka navrhuje plán veřejných zasedání takto:
17. 1. 2014 – výjezdní zasedání
20. 2. 2014
17. 4. 2014
12. 6. 2014
11. 9. 2014
Návrh usnesení č. 8/12/2013:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje předložený návrh konání veřejných zasedání na rok 2014
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/12/2013 bylo schváleno.
*
*
*
Bod VIII - Jmenování inventarizační komise:
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Dana Špicová, Jana Kovářová a Monika Sládková
Návrh usnesení č. 9/12/2013:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje inventarizační komisi ve složení Dana Špicová, Jana Kovářová a Monika Sládková
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/12/2013 bylo schváleno.
*
*
*
Bod IX – Různé:
Předsedající informoval přítomné o uspořádání výstavy betlémů ve výstavním zastavení. Výstava
bude zpřístupněna ve dnech 24., 25. a 26. 12. 2014 a 1. 1. 2015 vždy od 15 do 16 hodin. V ostatních dnech
na telefonickou žádost – tel. čísla – 724 167 800 – starosta, 605 821 558 – J. Petrušková.
Kronikářka obce Jitka Petrušková informovala přítomné o záměru redakční rady vlastivědného
časopisu OJKT zveřejnit v prvním čísle roku 2014 článek o Loučkách. Článek a fotodokumentaci připraví
kronikářka. Bude projednáno na výjezdním zasedání.
Místostarostka informovala o nákupu dárku do charitativní akce Strom splněných přání, kterou
podpořili všichni zastupitelé. Dárky předá J. Petrušková 17. 12. v turnovském muzeu.
Návrh usnesení č. 10/12/2013:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí informace o výstavě a článku v OJKT a naplnění
charitativní akce.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/12/2013 bylo schváleno.
Bod X – Závěr:
Předsedající ukončil veřejné zasedání zastupitelstva v 19.00 hod.
*

*

*

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 17. 12. 2013
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Jitka Petrušková
Dana Špicová
Jana Kovářová

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

Starosta:

Jan Vele

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