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Zápis ze schůze obecního zastupitelstva
15.9.2010
Přítomni: dle presenční listiny
Zapisovatel: Chludová
Ověřovatelé :Polívka, Machutová
Program jednání:
1) Úvod
2) příspěvek na opravu kostela
3) Příspěvek na povodně
4) Příspěvek TJ Sokol Loučky
5) Svoz KO v obci, polatky
6) Žádost o povolení DČOV
7) Volby do zastupitelstva
8) Smlouva o přenesené působnosti
9) Změna stanov a smluv VHS
10) Rozpočtová změna č.3
11)Diskuse
12) Závěr
1)Starosta přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání.
2-4) Zastupitelstvo projednalo žádosti o příspěvek z rozpočtu obce na opravu malé věže kostela a příspěvek TJ
Sokol Loučky na údržbu budovy, kde se objevila dřevomorka a je potřeba celou budovu ošetřit proti této
zhoubné nákaze. Dále zastupitelé projednali možný příspěvek obcím postiženým srpnovou povodní
v Libereckém kraji.
Usnesení 1/09/2010
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje poskytnutí příspěvku na opravu věže kostela v celkové výši
25.000,-Kč, příspěvek TJ Sokol Loučky na údržbu budovy č.p.92 ve výši 20.000,- a příspěvek obcím
postižených povodněmi ve výši 10.000,-Kč
Výsledek hlasování: 5, proti 0, zdržel se 0
5) Občané byli informováni o stavu výběru poplatků v obci a o pravidelných svozech KO v obci. Dlužníci
budou vyzváni k uhrazení dlužných částek dopisem.
6) Na základě žádosti paní Havlíčkové projednalo zastupitelstvo obce její žádost o stavbu DČOV.
Usnesení č.2/09/2010:
Zastupitelstvo obce Loučky odsouhlasilo stavbu domovní čistírny odpadních vod u č.p.64 v obci
Loučky.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
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7) Volby do zastupitelstva se budou konat ve dnech 15.-16.10.2010. Starosta jmenuje zapisovatelem volební
komise paní Jitku Votrubcovou, volební komise bude mít 4 členy, bude zřízena jedna volební místnost
v budově č.p.92 – Sokolovna.
V souvislosti s konáním voleb pověřuje zastupitelstvo obce starostu k sepsání smlouvy o pronájmu volební
místnosti.
V obci Loučky byla podána jedna kandidátní listina.
Usnesení č.3/09/2010:
Zastupitelstvo obce Loučky pověřuje starostu obce k podpisu nájemní smlouvy s TJ Sokol Loučky.
Cena nájemného je stanovena na 8.000,- Kč
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
8)Město Turnov zaslalo k projednání návrh veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti. Smlouva
bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2014. Obec zaplatí městu Turnov za výkon přenesené působnosti ročně
částku 1.500,- Kč
Usnesení č.4/09/2010:
Zastupitelstvo obce Loučky pověřuje starostu obce k podpisu veřejnoprávní smlouvy s Městem
Turnov.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
9)Starosta obce předložil ke schválení nové dokumenty z VHS Turnov, které tato schválila usnesením
č.132/2010 dne 30.6.2010. Jedná se o novou smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí a nové stanovy.
Usnesení č.5/09/2010:
Zastupitelstvo obce Loučky po projednání schvaluje aktualizované znění Smlouvy o vytvoření
dobrovolného svazku obcí a Stanov Vodohospodářského sdružení Turnov podle návrhu a v této
souvislosti pověřuje starostu obce podpisem těchto dokumentů.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
10) Zastupitelstvo na návrh účetní obce projednalo 3.rozpočtovou změnu. Tato změna se týká navýšení
rozpočtu o 13.700,- na straně příjmů i výdajů. ( navýšení daně z nemovitostí, příspěvek na volby)
Usnesení 6/09/2010
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočtovou změnu č.3 ve výši 13.700,- Kč v příjmech a
13.700,-Kč ve výdajích.
Výsledek hlasování: : 5, proti 0, zdržel se 0
*

*

*

Zápis byl vyhotoven dne: 15.září 2010
Zapisovatel:
Ověřovatelé:
Starosta:

Markéta Chludová
Jan Polívka Milena Machutová
Jan Vele

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

IČO: 00580830
IDDS: xy4auru

