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Loučky 34, 511 01 Turnov
Tel. 481 312 357
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e-mail:obecloucky@quick.cz

Zápis ze schůze obecního zastupitelstva

24.6.2009
Přítomni: dle presenční listiny
Zapisovatel: Chludová
Ověřovatelé : Machutová
Polívka
Program jednání:
1) Úvod
2) Naplňování rozpočtu
3) Výše daru na opravu střechy kostela
4) Letecké snímky za poskytnutí daru na opravu kostela
5) Rekonstrukce roubenky
6) Hasičská jednotka
7) Závěrečný účet obce

1)Starosta přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání.
2)Starosta informoval o naplňování rozpočtu na rok 2009. V součastné hospodářské situaci se
rozpočet nenaplňuje podle předpokladů . Pokles je cca o 10,8 %.
3)Jak již bylo zmiňována na minulých schůzích požádala církev o poskytnutí finančního daru
na opravu střechy. Zastupitelé tuto žádost projednali a rozhodli.
Usnesení č.1/06/2009
Zastupitelstvo obce Loučky projednalo a schválilo finanční dar Římskokatolické církvi na
opravu věže loučeckého kostela ve výši 40.000,- Kč.
Finanční prostředky budou převedeny na farní účet.
Pro: 5, proti 0, zdržel se 0
4) Starosta navrhl vyrobit pamětní listy pro občany, kteří darují finanční prostředky na opravu
střechy. Fotografická firma pan Tomešek má k dispozici letecký snímek obce.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo výrobu 50 ks fotografií v hodnotě do 3.000,- Kč. Tyto
budou předány panu Pavlu Hlubučkovi, který celou sbírku na kostel organizuje.
5) Pan Ivan Hlubuček podal na obecní úřad žádost o rekonstrukci svého domu, kdy bude část
roubená nahrazena zdivem.
Usnesení č.2/06/2009
Zastupitelstvo obce Loučky projednalo a schválilo rekonstrukci č.p.45.
Pro: 5, proti 0, zdržel se 0
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6) Podle zákona musí mít obec zajištěnu požární zásahovou jednotku, pro první zásah při
případném požáru. Jelikož sama obec nemá výjezdu schopnou zásahovou jednotku, bylo ji
nabídnuto, že tyto služby bude smluvně za úplatu zajišťovat jednotka z Koberov. Cena za
službu je paušální a bude předmětem dalšího jednání.
7) Místostarosta seznámila přítomné se závěrečným účtem obce Loučky. Závěrečný účet obce
byl sestaven finanční komisí a byl zveřejněn na úřední desce . Nebyl nikým připomínkován .
Starosta seznámil přítomné s průběhem auditu obce.
Usnesení 3/06/2009
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo závěrečný účet obce za rok 2008 a zároveň vzalo na vědomí
zprávu o přezkoumání hospodaření obce bez výhrad.
Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Jan Vele – starosta
Ověřovatelé: Jan Polívka
Milena Machutová

