OBEC
LOUČKY
Loučky 34, 511 01 Turnov, telefon : 481 312 357, 723 167 800
www.loucky.info, e-mail: obecloucky@seznam.cz
_________________________________________________________________________________________

Zápis ze schůze obecního zastupitelstva
25.1.2010
Přítomni: dle presenční listiny
Zapisovatel: Chludová
Ověřovatelé : Kvintusová, Polívka
Program jednání:
1) Úvod
2) Smlouva o výpůjčce
3) Návrh rozpočtu na rok 2010
4) Projekt Spolupráce
5) Plán veřejných zasedání
6) Odsouhlasení mezd
7) Odsouhlasení hotovosti pokladny
8)Smlouva o smlouvě budoucí – zřízení věcného břemene
1)Starosta přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání.
2) Starosta informoval o podpisu smlouvy o výpůjčce na pozemek hřiště za obcí. Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových předložil k podpisu smlouvu o výpůjčce a zároveň informoval, že se připravuje smlouva
o bezúplatném převodu tohoto pozemku na obec.
3) Finanční výbor sestavil návrh rozpočtu na rok 2010. Rozpočet je sestaven jako schodkový – příjmy
1.206.000,- výdaje 1.336.200,- Financování přebytek roku 2009 177.400,- splátky úvěru -48.000,Rozpočet bude vyvěšen na úřední desce od 25.1.2010, projednávat se bude na zasedání dne 17.2.2010
4) Projekt Spolupráce se začne realizovat začátkem února. MAS Turnovsko vybralo dodavatele stavebních
prací – ing. Červu, který zajistí veškeré práce. Termín dokončení je duben 2010.
5) Plán veřejných zasedání na rok 2010 bude vyvěšen na úřední desce. Jeho případné změny budou včas
zveřejněny.
6)Mzdy v roce 2010. Zastupitelstvo projednalo výši odměn členům zastupitelstva. Tyto odměny zůstanou i pro
rok 2010 ve stejné výši, jako v roce 2009. Starosta 10.500,- místostarosta 9.240,-, předsedové komisí 955,Usnesení 1/01/2010
Zastupitelstvo obce schvaluje výši odměn zastupitelům obce .
Pro: 5, proti 0, zdržel se 0
7)Odsouhlasení pokladní hotovosti. Zastupitelé projednali měsíční maximální výši pokladní hotovosti ve výši
60.000,-Kč. Zároveň ukládá starostovi obce uzavřít s paní Lenkou Kvintusovou Dohodu o hmotné
odpovědnosti.
Usnesení 2/01/2010
Zastupitelstvo obce schvaluje výši měsíční pokladní hotovosti na rok 2010.
Pro: 5, proti 0, zdržel se 0

Číslo účtu: KB 78-989 223 0207/0100
ČS 1263 078 349/0800

IČO: 00580830
IDDS: xy4auru

8) Zastupitelstvo projednalo žádost pana Melouna o zřízení věcného břemene na přeložku plynovodu.
Usnesení 3/01/2010
Zastupitelstvo obce souhlasí s podpisem smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro přeložku
plynovodu u nemovitosti Martina Melouna.
Pro: 5, proti 0, zdržel se 0

Jan Vele – starosta

Ověřovatelé: Jan Polívka
Lenka Kvintusová
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