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 30. srpna 2011, od 18 : 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 5 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Nepřítomen Jan Polívka, omluven pracovní zaneprázdněností, Jitka Petrušková omluvena dovolená.
*

*

*

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Moniku Sládkovou a paní Danu Špicovou, zapisovatelem Janu Kovářovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1/8/2011:
Zastupitelstvo obce Loučky určuje ověřovateli zápisu Moniku Sládkovou a Danu Špicovou, zapisovatelem Janu Kovářovou.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/8/2011 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. Před hlasováním
dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.2/8/2011:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje následující program dnešního zasedání:
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)

Úvod
Úklid hřišť v obci
Oprava propustku v Podloučkách
Různé
Diskuse
Závěr

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/8/2011 bylo schváleno.
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*

*

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

*

*

Bod II – Úklid hřišť v obci
Volejbalové hřiště pod hasičárnou bylo na základě podnětu občanů chemicky ošetřeno,
toto ošetření bylo nevyhovující, proto je nutné odstranit porost mechanicky. Tuto činnost zajistí
mládež za dozoru pana Kvintuse. Na hřišti za obcí ( fotbalové hřiště) dojde k uhrabání trávníku
a srovnání plochy směrem k sokolovně.
*
*
*
Bod III – Oprava propustku
Propustek pod komunikací v Podloučkách je zanesený nánosy písku a kamení, toto je nutné
odstranit. Bude objednán bagr, aby byla funkčnost propustku obnovena.
*

*

*

Bod IV - Různé
Bylo upozorněno na získání dotace pro rok 2012 na uspořádání Loučeckých slavností v termínu
16.6.2012. Finanční prostředky budou poskytnuty z PRV MAS Turnovsko.
*

*

*

Bod V – Diskuse
V diskuzi nikdo nevystoupil. Zasedání se nikdo z veřejnosti nezúčastnil.
*

*

*

Bod VI– Závěr
Předsedající ukončil veřejné zasedání zastupitelstva ve 18 hod.
*

*

*

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 30.srpna 2011
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Starosta:

Jana Kovářová
Monika Sládková

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

Dana Špicová

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

Jan Vele

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