OBEC LOUČKY
Loučky 34, 511 01 Turnov, telefon : 481 312 357, 723 167 800
www.loucky.info, e-mail: obecloucky@seznam.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis
z pracovního zasedání Zastupitelstva obce Loučky,
konaného dne 18. listopadu 2011, od 18 : 00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Loučky (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18 hodin
starostou obce Janem Velem („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že přítomno je všech 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3
zákona o obcích).
*
*
*
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Lenku Kvintusovou a paní Danu Špicovou, zapisovatelem Jitku Petruškovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1/11/2011:
Zastupitelstvo obce Loučky určuje ověřovateli zápisu Janu Kovářovou a Danu Špicovou, zapisovatelem Jitku Petruškovou.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/11/2011 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.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.2/11/2011:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje následující program dnešního pracovního zasedání:
I)
Úvod
II)
Adventní akce – vánoční balíčky pro děti
III) Rozpočtová opatření
IV)
Odměny
V)
Různé
VI)
Diskuse
VII) Závěr
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/11/2011 bylo schváleno.
*

*

*

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

*

*

Bod II – Adventní akce, vánoční balíčky pro děti:
Předsedající předal slovo místostarostce L. Knintusové. Ta seznámila přítomné s programem adventních akcí pořádaných v Loučkách od první adventní neděle 27. listopadu – vánoční výtvarná dílna pro
děti, rozsvěcení stromku, pouštění lampiónů štěstí, dále 3. 12. vánoční besídka spojená s nadílkou pro děti.
Z diskuse vyplunul návrh, aby byly pořízeny vánoční balíčky v hodnotě 100. – Kč a 30.- Kč na jedno dítě
investováno do loutkového divadelního představení (soubor Na židli P. Záruby z Turnova).
Návrh usnesení č. 3/11/2011:
Zastupitestvo obce Loučky schvaluje adventní program a způsob vánoční nadílky pro děti
(vánoční balíček v hodnotě 100.- Kč a 30.- Kč/l dítě na divadelní představení).
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/11/2011 bylo schváleno.
*

*

*

Bod III – Rozpočtová opatření za r. 2011
Předsedající konstatoval, že rozpočet obce plánovaný na rok 2011 nebude v některých kapitolách
naplněn tak, jak bylo schváleno v jeho návrhu. Předsedající navrhuje, aby bylo provedeno rozpočtové opatření – 2, 3 tzn. ve spolupráci s účetní obce provedeny přesuny v rámci jednotlivých rozpočtových kapitol.
Návrh usnesení č. 4/11/2011:
Zastupitestvo obce Loučky bere na vědomí a schvaluje rozpočtová opatření2,3 v
návrhu rozpočtu obce pro rok 2011.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/11/2011 bylo schváleno.
*
*
*
Bod V – Odměny pro členy zastupitelstva obce:
Předsedající předložil přítomným členům zastupitelstva návrh na udělení finančních odměn a to
v následující výši:
Lenka Kvintusová – 17 tisíc – za zpracování grantů (zejmana za grant na adaptaci Sokolovny)
Jitka Votrubcová – 1.200.- Kč za práci sociální komise
Jitka Petrušková - 3 tisíce za vedení knihovny a 4 tisíce za vedení obecní kroniky
Návrh usnesení č. 5/11/2011:
Zastupitestvo obce Loučky schvaluje předložený návrh odměn v plné výši.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/11/2011 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VI – Různé
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Předsedající oznámil termín výjezdního zasedání zastupitelstva, které se koná v Koberovech v pátek
25. listopadu v 19 hodin.
Návrh usnesení č. 6/11/2011:
Zastupitestvo obce Loučky bere na vědomí termín výjezdního zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/11/2011 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VII – Diskuse
Diskuse proběhla na téma svozu odpadů vzhledem ke zvýšení cen za svoz komunálního odpadu
minimálně o 4% v roce 2012. Víc domácností dnes využívá odpadové pytle. V budoucnu možnost sdružení
popelnice pro víc domácností. Odvoz tříděného odpadu dnes plně dotuje obec, což znamená menší náklady
pro občany a větší náklady pro obec. Nutno zvážit možnost, zda i za pytle na tříděný odpad nepožadovat
alespoň minimální finanční úhradu přímo od občanů.
V další diskusi byla řešena otázka zimní údržby Podlouček – z jednání vyplynul návrh zakoupit
obecní sněhovou frézu, kterou by používali přímo občané z Podlouček – náklady na pořízení frézy se přibližně rovnají nákladům na údržbu prováděnou zde dodavatelsky za jednu sezónu. Starosta projedná tento
návrh se zainteresovanými občany Podlouček.
*

*

*

Bod VIII – Závěr
Předsedající ukončil veřejné zasedání zastupitelstva ve 20.00 hod.
*

*

*

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 23. listopadu 2011
Zapisovatel:

Ověřovatelé:

Starosta:

Jitka Petrušková

Lenka Kvintusová

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

Dana Špicová

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

Jan Vele

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