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 16. června 2014, 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 a Danu Špicovou a Janu Kovářovou, zapisovatelem
Jitku Petruškovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1/3/2014:
Zastupitelstvo obce Loučky určuje ověřovateli zápisu a Danu Špicovou a Janu Kovářovou, zapisovatelem Jitku Petruškovou
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/3/2014 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.2/3/2014:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje následující program dnešního zasedání:
I)
Úvod zasedání
II)
Informace z obecního úřadu
III)
Příprava jarmarku
IV)
Rozpočtové opatření č.1
V)
Účetní uzávěrka za rok 2013
VI)
Závěrečný účet obce, přezkum hospodaření a inventarizace za rok 2013
VII) Volby do obecního zastupitelstva
VIII) Diskuse
IX)
Závěr
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/3/2014 bylo schváleno.
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*
Bod I – úvod zasedání:
Provedl předsedající v souladu se stanoveným programem a přivítal všechny přítomné.
*
*
*
Bod II – Informace z obecního úřadu:
Předsedající seznámil přítomné se zprávou o přezkoumání hospodaření obce Loučky za rok
2013. Audit provedla 6. května 2014 ing. Ivana Míčková za přítomnosti starosty a účetní obce paní Hany
Bíškové. Výsledek auditu - v hospodaření obce za rok 2014 nebyly zjištěny žádné nedostatky, ani pochybení.
Dále se předsedající věnoval otázce převodu hřbitova do správy obce – pokračují jednání s církví a řeší se otázka vodovodní přípojky. Nutno dokončit smlouvu s VaKem na odběr vody pro hřbitov. Byl
instalován nový hřbitovní kříž, o jeho vysvěcení bude starosta jednat s církví.
Návrh usnesení č. 3/3/2014:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí informace z obecního úřadu
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/3/2014 bylo schváleno.

*

*

*

Bod III – Příprava jarmarku:
Předsedající předal slovo místostarostce Lence Kvintusové – jarmark se koná v sobotu 21. června
– použity budou vlastní stánky, pořadatelská služba a občerstvení zajištěno po dohodě s hasiči, Sokolem a
jednotlivci. Muzeum bude otevřeno (zajistí Jitka Petrušková), nainstalována zde výstava loutek z divadelního fundusu turnovského loutkářského souboru Na židli (spolupráce s Petrem Zárubou). O jarmarku bude po
dohodě s církví otevřen kostel. Program vybrala a nasmlouvala Monika Sládková, která rovněž jednala
s prodejci a řemeslníky. Večerní divadelní představení se bude konat v sokolovně – pohádka pro děti v provedení divadelního osuboru z Lomnice nad Popelkou. Jarmareční poutače, které malovala Tereza Polívková,
budou umístěny při vjezdech do obce ve středu 18. 6. (techniku zajistil starosta). Střelnice zapůjčená z
Chuchelny přijede ve středu 18. 6. - doborovolníci vyrobili papítové růže, perníky upekla Kateřina.... Stánky
a pódium bude postaveno ve čtvrtek 19. 6. V pátek 20. 6. fa Cvrček zapojí elektrické rozvaděče. Dříví do
udírky bude zakoupeno. Klobásy, kýtu, uzená žebra, pivo, limonádu, zákusky a další potraviny zajistila a
objednala Lenka Kvintusová. O jarmarku bude poprvé prodáván sborníček o Loučkách, který vydala obec,
vytiskla tiskárna Modřišice a připravila Jitka Petrušková (30,- korun/1ks).
Návrh usnesení č. 4/3/2014:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí informace o přípravě jarmarku a prodeji sborníčku
o Loučkách..
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/3/2014 bylo schváleno.
*
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bod IV – Rozpočtové opatření č.1:
Předsedající předal slovo místostarostce Lence Kvintusové, která navrhla provést rozpočtové
opatření č. 1 – navýšení rozpočtu pro rok 2014 o 19.800.- korun (příspěvek státu na volby do obecního zastupitelstva) a přeúčtování částky 50 tis. od firmy Evosa na podrozvahový účet i přesun mezi kapitolami.
Návrh usnesení č. 5/3/2014:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje rozpočtové opatření č. 1 – navýšení rozpočtu o 19.800.korun a a přeúčtování částky 50 tis. od firmy Evosa na podrozvahový účet i přesun mezi
kapitolami.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/3/2014 bylo schváleno.
*
*
*
Bod V – Účetní uzávěrka za rok 2013:
Předsedající navrhl na základě výsledku autidu o hospodaření obce schválit účetní závěrku za rok
2013 a přeúčtování hospodářského výsledku ve výši 217.444,87 korun.
Návrh usnesení č. 6/3/2014:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje účetní závěrku obce za rok 2013 a přeúčtování
hospodářského výsledku ve výši 217.444,87 korun.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/3/2014 bylo schváleno.
*
*
*
Bod VI - Závěrečný účet obce, přezkum hospodaření a inventarizace za rok 2013
Předsedající navrhl na základě výsledku auditu o hospodaření obce za rok 2013 schválit závěrečný účet obce za rok 2013, přezkum hospodaření a inventarizace za rok 2013.
Návrh usnesení č. 7/3/2014:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje závěrečný účet obce za rok 2013, přezkum hospodaření
a inventarizace za rok 2013 bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/3/2014 bylo schváleno.
*
*
*
Bod VII – Volby do obecního zastupitelstva:
Předsedající oznámil přítomným, že podzimní volby do obecního zastupitelstva se budou dle
rozhodnutí prezidenta republiky konat ve dnech 10. a 11. 10. 2014. Z diskuse přítomných vyplynul návrh,
aby i příští zastupitelstvo obce bylo sedmičlenné. Kandidátní listiny musí být sestaveny tak, aby mohla být
provedena jejich registrace na základě rozhodnutí soudu § 23 odst. 6 zákona na registračním úřadě do 20.
září 2014. Volební místnost bude opět v sokolovně.
Návrh usnesení č. 8/3/2014:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí informaci o konání voleb do obecního
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------zastupitelstva ve dnech 10. a 11. 10. 2014 a schvaluje počet členů obecního zastupitelstva
na příští volební období v počtu sedmi členů.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/3/2014 bylo schváleno.
Bod VII – Diskuse:
Předmětem zájmu občanů byly opět otázky úklidu autobusové čekárny, sekání trávy v obci (podél silnice) i na prostranstvích podle cest, sekání a úprava cesty do Podlouček (p. Mixánek). Na tyto otázky
odpovídal starosta obce.
Předsedající ukončil veřejné zasedání zastupitelstva v 19.00 hod.
*

*

*

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 30. 6. 2014
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Starosta:

Jitka Petrušková
Dana Špicová

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

Jana Kovářová

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

Jan Vele

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