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

e-mail:obecloucky@quick.cz

Zápis ze schůze obecního zastupitelstva

26.1.2009
Přítomni: dle presenční listiny
Zapisovatel: Chludová
Ověřovatelé : Machutová
Polívka
Program jednání:
1) Úvod
2) Rozpočet obce na rok 2009
3) Plán činnosti na rok 2009
4) Vymezení zastavěného území obce
5) Pozemkový fond
6) Výstava fotografií z akcí roku 2008
7) Diskuse
1)Starosta přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání. V úvodu všechny přítomné
informoval o ceně vodného pro rok 2009 1m3= 35,62 Kč a cenách svozu komunálního
odpadu viz tabulka. Cena pytle je 52,- Kč
Dále informoval o přidělení obecního bytu paní Petruškové, o skončení pana Kopala jako
knihovníka a nabídnutí této funkce paní Petruškové.
2) Starosta dále seznámil občany s rozpočtem na rok 2009 dle návrhu finančního výboru.
3) Město Turnov odbor územního rozvoje vypracoval pro naší obec návrh zastavěného území
obce . Tento je zveřejněn na OÚ Loučky, na Měú Turnov a webových stránkách obce.
Občané mohou tento připomínkovat. Schvalování provede ZO .
4) V roce 2009 je plánována oprava střechy kostela v první fázi pouze věž. Bude záležet na
výši dotace a na finančních prostředcích, které budou vybrány od dobrovolníků.
Další plánovanou akcí je oprava prostor po bývalém krámu ( dotace PRV Leader ), výměna
oken na veřejné části budovy č.p.34, osazení hromosvodů na hasičárně, podbití střechy
hasičárny, oprava cesty do |Podlouček ( bude záležet na výši dotace).
5) Žádost pozemkového fondu o vyjádření obce k možnému převodu pozemků p.p.č.502 a
728 v k.ú. Loučky. Tyto pozemky se nenacházejí v zastavěném území obce, a proto o ně obec
nemůže požádat.
Usnesení 6/01/2009
Zastupitelstvo odsouhlasilo, že o pozemky p.p.č.502 a 728 v k.ú. Loučky nemá zájem.¨
Pro: 5, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení 7/01/2009
Zastupitelstvo obce Loučky na svém zasedání dne 28.1.2009 schválilo účast obce na projektu
„Výměna části oken na č.p.34“ v celkové výši 290.000,- Kč, přičemž o 232.000,- Kč bude
požádáno v rámci dotace POV G 17 a 58.000,- Kč uvolní obec ze svého rozpočtu .
Jan Vele – starosta
Ověřovatelé: Jan Polívka
Milena Machutová

