OBEC LOUČKY
Loučky 34, 512 01 Turnov, telefon: 727 822 787
www.loucky.info, e-mail: obecloucky@seznam.cz
Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loučky,
konaného dne 20.10.2016, od 16:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Loučky (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 16 hodin starostkou obce
Lenkou Kvintusovou („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatovala, že
přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu paní Janu Kovářovou a pana Martina Melouna a zapisovatelem
Nikol Chludovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesen č.1/10/2016:
Zastupitelstvo obce Loučky určuje ověřovateli zápisu paní Janu Kovářovou a pana Martina Melouna
a zapisovatelem Nikol Chludovou.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.1/10/2016 bylo schváleno.

Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva
a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Předsedající dal hlasovat o návrhu
programu.
Návrh usnesení č. 2/10/2016:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
I) Úvod
II) Kvalita vody v Loučkách, kanalizace v obci, dotační možnosti a příležitosti
III) Informace z obecního úřadu
II) Rozpočtové opatření
V) Diskuze
VI) Závěr
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/10/2016 bylo schváleno.

Bod I – Úvod zasedání
Provedla předsedající v souladu se schváleným programem a přivítala všechny přítomné. Dále představila
mimořádnou návštěvu a to zástupce města Turnov p. Houžvičku (odbor životního prostředí) a p. Hejduka (VHS
Turnov).

Bod II –Kvalita vody v Loučkách, kanalizace v obci, dotační možnosti a příležitosti
Předsedající krátce shrnula současnou situaci týkající se kvality vody v obci a předala slovo přítomným
odborníkům.
Pan Hejduk shrnul, že obec Loučky je jedinou obcí v působnosti VHS Turnovi, která má problém s pitnou
vodou. VHS Turnov nechalo zpracovat studii "Likvidace odpadních vod Loučky", ve které je prokázáno, že díky
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absenci DČOV ústí přepady septiků RD do dešťové kanalizace. Tato není zcela těsná a její ukončení je volně
do povrchu svahu pod kostelem, kde se zároveň nachází zdroje pitné vody pro celou obec. Zvýšené sucho a
vyústění dešťové kanalizace, tak dlouhodobě ovlivňují kvalitu zdrojové vody. V této situaci je nutné řešit jak
příčinu, tak i následek.Tedy kvalitu vody i kanalizaci. VHS Turnov se rozhodlo vybudovat v Podloučkách
úpravnu vody, která bude placena z dotací libereckého kraje v hodnotě cca 1 mil. Kč (v současné době
zpracováván projekt) a dále se jedná o záloze vodního systému a tedy náhradním zdroji vody pro obec Loučky,
který by měl být z Železného Brodu( Souš). Ke kanalizaci se p. Hejduk vyjádřil následovně: občané mají
zákonnou povinnost odkanalizovat své domy, možným řešením pro celou obec by bylo vybudování centrální
čističky vody (s pomocí VHS Turnov a dotacemi). Toto řešení by bylo komplexní avšak náklady pouze na
výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV)jsou odhadovány na 40 mil. Kč. Část nákladů by pokryly
dotace, ale 15 mil. Kč by bylo nutné uhradit z rozpočtu obce. V těchto nákladech dále nejsou zahrnuty náklady
na stavbu dešťové kanalizace, povrchů na místních komunikacích a další. Investice tohoto rozsahu by
znamenala zadlužení obce na několik desítek let. Dalším možným řešením jsou domovní čistírny, které je
možné vybudovat individuálně (s maximálním možným přispěním obce, možné i finančním), nebo řídit jejich
provoz obcí (toto řešení je nyní podporováno státem - dotace).
Pan Houžvička informoval všechny přítomné, že nynější stav v mnoha domech již nevyhovuje současným
zákonným předpisům a vyzval občany k součinnosti a řešení této situace. Představil zde variantu domovních
čistíren odpadních vod. Znovu potvrdil, že v současné době stát vypsal dotační program na zřízení DČOV v
obecní režii. Dále občanům představil možnosti v oblasti domovních ČOV - ČOV se vsakováním nebo s
napojením do dešťové kanalizace; možnost kombinace septiku a dočišťovacího filtru nebo balená domovní
čistírna s ruční nebo automatizovanou obsluhou. Pořizovací náklady domovních ČOV odhadnul na 60 tis. Kč
plus je nutné zahrnout další související náklady (např. stavební práce, projektovou dokumentaci apod.).
Občanům byla takto navržena tři řešení, na jejichž promyšlení mají dva týdny. Příští setkání k této problematice
bude 3.11.2016
Návrh usnesení 3/10/2016:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vážnost současné situace a je rozhodnuto v této věci jednat.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/10/2016 bylo schváleno.

Bod III – Informace z obecního úřadu
Předsedající informovala všechny přítomné že dne 28. října se bude konat již letošní druhé vítání občánků.
Bližší informace byly zaslány všem rodičům, kterých se tento slavnostní akt týká.
Předsedající odpověděla na otázky týkající se revize kotlů. V současné době je možné na internetu najít
revizního technika a to dle místa bydliště a značky kotle. Občanům, kteří nemají možnost připojení k internetu,
byla nabídnuta možnost využít PC v obecní knihovně nebo se osobně zeptat na obecním úřadě. Náklady za
revizní zprávu se pohybují od 1.500 Kč do 2.000 Kč, pokuta za chybějící revizi může činit až 20.000 Kč.
V současné době se zpracovává pasport místních komunikací, což přesně vymezí co je a co není účelová
komunikace, značení, atd. Dále již probíhá osazování značek.
Předsedající poznamenala, že v současné době probíhá oprava a úprava chodby OÚ (zábradlí, obložení
chodby), stříšky nad vchodem a do konce října je zamýšleno ještě vyměnit vchodové dveře. Jedinou
nezrekonstruovanou místností budovy OÚ je již pouze knihovna. Obec by ráda na její rekonstrukci využila
dotaci z ministerstva místního rozvoje, avšak pokud již tuto dotaci obec neobdrží, provede rekonstrukci
knihovny na vlastní náklady.
Dále bylo sděleno, že záměr zastupitelstva zpracovat strategický plán, který ze zákona musí mít každá obec
zpracovaný, se nyní již připomínkuje v zastupitelstvu obci a jeho schválení je plánováno do konce roku 2016.
Obec se pustila do úpravy hřbitova - hřbitovní zdi, která bude nově oplocena (s ohledem na co nejlepší
estetické a cenové řešení). Tato akce by měla být realizována do konce roku.
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Předsedající informovala, že obec podepsala smlouvu na dopravní obslužnost do konce roku 2019. Cena pro
obec zůstává nezměněná.
Obec se společně s obcemi libereckého kraje zapojila do burzy na dodávky energií. Tímto aktem obec získala
cenově příznivější dodávky elektrické energie a plynu.
Zastupitelstvo projednalo pokračovat i letos v tradici vánočních nadílek pro děti ve věku 0 – 15 let přihlášené
v obci k trvalému pobytu. Příspěvek obce na jeden balíček je stejný jako v minulém roce a tedy 130,- Kč.
Zastupitelstvo projednalo vypracování územního plánu. Nyní je možné získat dotaci MMR ve výši až 80 %
nákladů. Podrobnosti budou ujasněny po školení, kterého se starostka zúčastní. Zároveň zastupitelstvo
projednalo pověření určeného zastupitele ( starostka) k jednání ve věci územního plánování
Předsedající všem přítomným sdělila, že Sokolovna byla opět napadena dřevomorkou a vzhledem k nutné
úpravě sokolovny se zde nebudou moc konat žádné kulturní akce.
Obec již v minulosti přijala žádost na koupi obecních pozemků (za domem p. Bitnera). Na základě tohoto obec
zveřejní záměr prodeje pozemku a následně bude pozemek prodán.
Návrh usnesení 4/10/2016:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje:
podání žádosti o dotaci na vybudování dětské herny v prostorách bývalé knihovny.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/10/2016 bylo schváleno.
Návrh usnesení 5/10/2016:
Zastupitelstvo obce rozhodlo podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, v platném znění o pořízení Územního plánu obce Loučky.
A zároveň zastupitelstvo obce schvaluje paní Lenku Kvintusovou, jako určeného zastupitele
k jednání ve věci územního plánování Obce Loučky vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění do konce volebního období.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/10/2016 bylo schváleno.
Návrh usnesení 6/10/2016:
Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem vánočních balíčků pro děti do 15 let s TP v obci Loučky
v hodnotě 130,- á jeden balíček.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/10/2016 bylo schváleno.
Návrh usnesení 7/10/2016:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku 450/3.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/10/2016 bylo schváleno.
Návrh usnesení 8/10/2016:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o činnosti úřadu, podpis smlouvy o dopravní
obslužnosti, cena energií pro rok 2017, zpracování strategického dokumentu.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/10/2016 bylo schváleno.
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Bod IV – Rozpočtová změna
Předsedající navrhla po dohodě s účetní provést rozpočtové opatření č.6
Navýšení příjmů i výdajů o částku 32000,Příjmy: položky 1334,1344,1351,1361,4111, paragraf 3725,pol.2111
Výdaje: paragraf 3399, 3612,3632,3639,3725,6115,6171
Podrobně viz. příloha zápisu
Rozpočet zůstává nadále vyrovnaný na straně příjmů i výdajů 1.958.200,- ( navýšení o 32.000)
Návrh usnesení 9/10/2016:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje rozpočtové opatření č. 6.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/10/2016 bylo schváleno.

Bod V – Diskuze
Hlavním předmětem diskuze byla kanalizace v obci. Obyvatelé obce se ptali p. Hejduka a p. Houžvičky na
otázky týkající se obecní kanalizace, domovních ČOV, atd.

Bod VI – Závěr
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 17:30 hod.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) RO č.6

Zápis byl vyhotoven dne: 25.10.2016

Zapisovatel:

Nikol Chludová

...........................................

Ověřovatelé:

Jana Kovářová

...........................................

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

Martin Meloun

...........................................

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

Lenka Kvintusová

...........................................

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

Starosta:

Razítko obce:

