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 21. června 2012 od 18 : 00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Loučky (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18 hodin
místostarostkou obce Lenkou Kvintusovou („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatovala, že je přítomno 5 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Ze zdravotních důvodů se omluvili starosta Jan Vele. Z pracovních důvodů je omluven Jan Polívka.
*
*
*
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu paní Janu Kovářovou a paní Danu Špicovou, zapisovatelem Jitku Petruškovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1/3/2012:
Zastupitelstvo obce Loučky určuje ověřovateli zápisu Janu Kovářovou a Danu Špicovou, zapisovatelem Jitku Petruškovou.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/4/2012 bylo schváleno.
*
*
*
Schválení programu:
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva. K návrhu programu nebyly vzneseny žádné další návrhy na doplnění.
Předsedající dala hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.2/3/2012:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje následující program dnešního veřejného zasedání:
I)
Úvod
II)
Informace z obecního úřadu
III)
Rozpočtové opatření č.1
IV)
Schválení závěrečného účtu obce
V)
Různé
VI) Diskuse
VII) Závěr
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/3/2012 bylo schváleno.
*
*
Bod I – úvod zasedání:

*

Provedla předsedající v souladu se stanoveným programem a přivítala všechny přítomné.
*

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

*

*

IČO: 00580830
IDDS: xy4auru
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bod II – Informace z obecního úřadu:
Minulé dny se nesly ve znamení příprav prvního Loučeckého jarmarku. Na základě provedených prací byla
s paní Monikou Sládkovou uzavřena dohoda o provedení práce na organizační zajištění celé akce. Jarmark
se vydařil i počasí přálo. Návštěvnost byla cca 2000 lidí. Jarmar se bude pořádatminimálně dalších 5 let, což
je udržitelnost projektu.
*
*
*
Bod III – rozpočtové opatření č.1
Na základě plnění rozpočtových příjmů navrhuje předsedající rozpočtovou změnu č.1 ve výši příjmů
300.000,- Kč a výdajů v téže výši.
Návrh usnesení č. 3/3/2012:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje rozpočtové opatření č.1 ve výši příjmů a výdajů
300.000,- Kč
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/3/2012 bylo schváleno.
*
*
*
Bod IV – Projednání a schválení závěrečného účtu obce:
Finanční výbor ve spolupráci s účetní obce předložil ke schválení závěrečný účet obce Loučky za rok 2011.
Návrh usnesení č. 4/3/2012:
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí ZÚ obce Loučky za rok 2011společně se zprávou o
přezkoumání hospodaření, bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/3/2012 bylo schváleno.
*
*
*
Bod V – Různé:
Předsedající poděkovala všem přítomným za pomoc při realizaci Loučeckých slavností a předala jim
pamětní Loučečáček
Bod VI– Diskuse:
V diskusi nikdo nevystoupil.
*
*
*
Bod VII – Závěr:
Předsedající ukončila veřejné zasedání zastupitelstva ve 19.00 hod.
*

*

*

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 21.červnaí 2012
Zapisovatel:
Jitka Petrušková
Ověřovatelé:

Místostarostka

Jana Kovářová

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

Dana Špicová

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

Lenka Kvintusová

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