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 22.1.2015, od 18:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Loučky (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18 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.1/1/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky určuje ověřovateli zápisu paní Janu Kovářovou a pana Martina Melouna
Sládka a zapisovatelem Nikol Chludovou.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.1/1/2015 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. 2/1/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje následující program veřejného zasedání:
I) Úvod
II) Informace z obecního úřadu
III) Rozpočet obce na rok 2015
IV) Oprava bytu – výběr dodavatele
V) Vodovodní přípojka na hřbitov
VI) Svoz KO a vyhláška obce - ceny
VII) Diskuze
VIII) Závěr
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/1/2015 bylo schváleno.

Bod I – Úvod zasedání
Provedla předsedající v souladu se stanoveným programem a přivítala všechny přítomné.

Bod II – Informace z obecního úřadu
Předsedající informovala o skutečnosti, že od 1.1.2015 má obec novou účetní, kterou je paní Monika Sládková.
Pro obec bude vykonávat vedení obecního účetnictví a s tím spojené úkony (daně, agenda s krajským úřadem,
…). Před úplným zapravením paní Sládkové do této problematiky bude provádět metodické vedení pí Bíšková,
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která pro Loučky vedla účetnictví do konce loňského roku. Definitivní ukončení spolupráce s paní Bíškouvou
bude provedením auditu, který se bude konat v pondělí 2.3.2015.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o přidělení obecního bytu po pí Petruškové. Kvůli zamýšlené rekonstrukci i
druhého obecního bytu (koupelna) bude byt č. 1 nabídnut jako náhradní bydlení pro paní Votrubcovou a pana
Polívku. Zastupitelstvo dále připravuje kritéria a podmínky pro budoucí přidělování obecních bytů.
Předsedající dále uvedla, že placení poplatků za komunální odpad a psy bude obec vybírat od února 2015.
Předsedající sdělila, že se v letošním roce budou konat dvě pro obec velmi významné akce. A to 20.června
staročeský jarmark a sraz žáků základní školy v Loučkách, který zatím nemá stanovený přesný termín konání.
Dále byli přítomní informováni o hojné účasti na Vánočním koncertu v kostele (230 návštěvníků). Jak již bylo
dříve avizováno, výtěžek byl zaslán církvi.
Předsedající informovala, že obec vede místní knihovnu v omezeném režimu, a to z toho důvodu, že obci stále
chybí knihovník.
Dále se projednávala současná nevyhovující situace v obci, která se týká ploch, které mohou být v obci
zastavěné. V této souvislosti bude s CHKO nutné odsouhlasit pozemky, které by obec chtěla nově zařadit do
zastavitelných ploch (tedy oblast, kam až by se obec chtěla rozšiřovat). Okrajově bylo jednáno i o územním
plánu, který pro obec prozatím není prioritou a to především z hlediska finanční náročnosti celého projektu.
Návrh usnesení 3/1/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí informace z obecního úřadu.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/1/2015 bylo schváleno.

Bod III – Rozpočet obce na rok 2015
Návrh rozpočtu obce pro rok 2015, který byl sestaven již v prosinci, byl vyvěšen na úřední desce. Při jeho
sestavování se vycházelo z roku minulého, kde byly navíc započítány příspěvky na volby. V letošním roce tyto
nejsou plánované, a proto je rozpočet o tuto částku upraven. Celkové příjmy roku 2015 jsou plánované na
1 390 600,- Kč (a výdaje v téže výši). Změny v rozpočtu během roku je možné provést prostřednictvím
rozpočtových změn.

Návrh usnesení 4/1/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje rozpočet obce na rok 2015 jako vyrovnaný, na straně příjmů i
výdajů ve výši 1.390.600,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/1/2015 bylo schváleno.

Bod IV – Oprava bytu – výběr dodavatele
Obec přijala několik nabídek (6) na zhotovení rekonstrukce obecního bytu č. 1. Ve valné většině se jednalo o
dílčí úkony. Vzhledem k tomu, že obec přijala několik stejných nabídek, bylo nutné tyto dále projednat.
Zastupitelstvo se shodlo na těchto zhotovitelích: Cvrček – elektroinstalace, Burianek - okna, Votrubec –
sádrokarton a výmalba. Všem kandidátům bude zasláno písemné vyjádření obce.
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Návrh usnesení 5/1/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje zhotovitele rekonstrukce obecního bytu č. 1.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/1/2015 bylo schváleno.

Bod V – Vodovodní přípojka na hřbitov
Obec dostala územní souhlas a již je možné zahájit stavební práce na vodovodní přípojce na hřbitově. Před
započetím prací je nutné požádat VaK, aby sdělili informace, kde přesně se přípojka nachází.
S tímto souvisí i skutečnost, že obec bude prostřednictvím výběrového řízení poptávat zhotovitele následujících
prací: vodovodní přípojka, navrtávka na hlavní vodovodní řad popř. i výkopové práce.
Návrh usnesení 6/1/2015
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje práce na vodovodní přípojce.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/1/2015 bylo schváleno.

Bod VI – Svoz komunálního odpadu a vyhláška obce
Předsedající všechny přítomné informovala, o novele zákona, která ukládá obci povinnost zajistit třídění kovu a
biologického odpadu. Železný odpad je možné zdarma umístit za sokolovnu (jako tomu bylo již dosud) a nově
budou na obecním úřadě k dispozici zdarma pytle na malý kovový odpad. O sběru biologického odpadu (pouze
listí, větve, tráva) obec dále jedná. Je zde několik alternativ, jak tuto zákonnou povinnost plnit (popelnice,
sběrné dvory, kontejner). Nicméně cena svozu KO je stejná jako v minulém roce.

Návrh usnesení 7/1/2015:
Zastupitelstvo obce Loučky souhlasí s dalším jednáním ve věci týkající se svozu KO.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/1/2015 bylo schváleno.

Bod VII – Diskuze
Předmětem zájmu občanů byly informace týkající se územního plánu obce, současné zastavěné území a
rozšíření zastavitelného území, vyjádření se k plánovaným akcím (jarmarku a srazu žáků). Na otázky
přítomných odpovídala předsedající.

Bod VIII – Závěr
Předsedající poděkovala za účast na zasedání a ukončila zasedání zastupitelstva v 19:00 hod.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina

Zápis byl vyhotoven dne: 23.1.2015

Zapisovatel:

Nikol Chludová

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

Ověřovatelé:

Martina Kůtková

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

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

Adam Sládek

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

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

Lenka Kvintusová

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

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

Starosta:

Razítko obce:

