OBEC LOUČKY
Loučky 34, 511 01 Turnov, telefon : 481 312 357, 723 167 800
www.loucky.info, e-mail: obecloucky@seznam.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis
z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Loučky,
konaného dne 19. listopadu 2013, od 17 : 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 6 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Nepřítomen Jan Polívka – omluven z pracovních důvodů.
*

*

*

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Janu Kovářovou a Lenku Kvintusovou, zapisovatelem Jitku Petruškovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1/11/2013:
Zastupitelstvo obce Loučky určuje ověřovateli zápisu Janu Kovářovou a Lenku Kvintusovou, zapisovatelem Jitku Petruškovou.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/5/2013 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.2/11/2013:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje následující program dnešního zasedání:
I)
Úvod zasedání
II)
Informace ke stavu hřbitova
III)
Žádost církve o příspěvek na rekonstrukci střechy kostela
IV)
Oprava obecní vývěsky
V)
Nájem obecního pozemku firmě Sady Český ráj, s.r.o.
VI)
Územní plán obce
VII)
Roční finanční odměny
VIII) Rozpočtová změna č.3
IX)
Různé
X)
Závěr
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/11/2013 bylo schváleno.
*

*

*

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

*

*

Bod II – Informace ke stavu hřbitova:
Předsedající informoval přítomné o záležitostech hřbitova. Byl navázán kontakt Litoměřickou
diecézí ohledně správy hřbitova – převod hřbitova do majetku obce. Církev zpracuje znalecký posudek –
obec navrhuje bezúplatný převod nebo převod za 1.- korunu. Od zdi hřbitova byl odvezen odpad (zbytky po
rekonstrukci), v návrhu instalování nové lavičky a úprava vodovodní nádržky. Ohledně vodovodní přípojky
jednal starosta s firmou Zikuda.
Dále místostarostka Lenka Kvintusová seznámila přítomné se záměrem revitalizace hřbitova –
úprava terénu tak, by byla umožněna snadnější údržba zatravněné plochy. Současný stav je na údržbu náročný ani není příliš bezpečný pro návštěvníky hřbitova. S tím souvisí záměr na zrušení opuštěných nezaplacených hřbitovních míst. V letošním roce byli všichni majitelé hrobů vyzváni k úhradě hřbitovního místa.
Této získané finanční částky bude využito na revitalizaci plochy, event. na zpracování studie úpravy. Dále
z diskuse vyplynulo udržet hrob rodiny Vocáskovy, kde je pochován i řídící učitel Hořák, významná osobnost obce (nutno uvést jeho jméno na pomníku). Upraven bude i hist. náhrobek s křížem, dílo lidového kameníka J. Zemana ze Žernova. Tyto dva hroby by zůstaly v péči obce. Dále bylo rozhodnuto o instalaci nového hřbitovního dřevěného kříže.
Návrh usnesení č. 3/11/2013:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí informace o hřbitovu a souhlasí s navrhovaným
převodem hřbitova do vlastnictví obce (bezúplatný převod nebo převod za 1.- korunu. Dále
zastupitelstvo souhlasí se záměry v souvislosti s revitalizací hřbitova.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/11/2013 bylo schváleno.

*

*

*

Bod III – Žádost církve o příspěvek na rekonstrukci střechy kostela:
Předsedající předložil přítomným žádost katolické církve o příspěvek na další část rekonstrukce
střechy kostela (spodní část hlavní lodi). Z diskuse přítomných vyplynul návrh přispět v letošním roce finanční částkou 10 tisíc korun. V této souvislosti byla znovu diskutována otázka možnosti zpřístupnění kostela a věže, a důvod zrušení nedělních mší. Starosta bude o těchto otázkách dále jednat.
Návrh usnesení č. 4/11/2013:
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ve výši 10 tisíc korun. Ukládá starostovi jednat s církví o možnostech zpřístupnění kostela.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/11/2013 bylo schváleno.
*

*

*

Bod IV – Oprava obecní vývěsky:
Předsedající informoval přítomné o opravě obecní vývěsky, která byla vandalsky poškozena před
letošním staročeským jarmarkem. Oprava stála 2.340.- korun, pachatel byl vyzván doporučeným dopisem
k návštěvě obecního úřadu a úhradě této částky (Ondra Boros, Koberovy).
Návrh usnesení č. 5/11/2013:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí informaci o opravě obecní vývěsky
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/11/2013 bylo schváleno.

*

*

*

Bod V – Nájem obecního pozemku firmě Sady Český ráj, s.r.o.:
Předsedající informoval přítomné o návrhu fy Sady Český ráj, s.r.o., Praha 1 o nabídce vyrovnat
nájem za obecní pozemek v sadech zpětně za 20 let. Nabízená částka 9 tisíc korun. Z diskuse na toto téma
vyplynulo, aby starosta jednal o zpětném nájmu ve výši 25 – 35tisíc korun. O případné směně nebo prodeji
obecního pozemku zatím nebylo rozhodnuto.
Návrh usnesení č. 6/11/2013:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje postup starosty v otázce výše nájmu, o případné směně
nebo prodeji obecního pozemku zatím nebylo rozhodnuto.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/11/2013 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VI – Územní plán obce:
V souvislosti se záměrem zpracovat územní plán obce, o jehož potřebnosti promluvila místostarostka Lenka Kvintusová, je nutné zveřejnit výzvu pro občany obce, aby zvážili a ohlásili, kde by event.
chtěli stavět. Změny v zastavěnosti obce by bylo nutné projednat ještě do konce tohoto roku na prosincovém zastupitelstvu. Je nutno zpracovat soupis pozemků, které by měly být v budoucnu zastavěny.
Návrh usnesení č. 7/11/2013:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje postup v otázkách změn v územním plánu obce
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/11/2013 bylo schváleno.
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Finanční odměny nebudou v letošním roce vypláceny.
Místostarostka Lenka Kvintusová navrhuje zúčastnit se charitativní akce Vánoční strom splněných přání – příspěvek na dárek do 1 tisíce korun – na který by přispěli všichni členové zastupitelstva.
*
*
*
Bod VIII – Rozpočtová změna č.3:
Na základě plnění rozpočtových příjmů navrhuje předsedající rozpočtovou změnu č.3 dle přílohy
Návrh usnesení č. 8/11/2013:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje rozpočtové opatření č.3
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/11/2013 bylo schváleno.
*

*

*

Bod IX– Různé:
Předsedající informoval dále přítomné o dalším jednání se Správou CHKO ČR – úprava propustku v Podloučkách a úpravě cesty do Podlouček, dále o poznatcích, které získal na školení o kácení a
úpravě stromů a zeleně. A o účasti na jednání s Vodohospodářským sdružením o výši plateb za vodu, kde
vyslovil jménem zastupitelstva obce nesouhlas s jejím dalším zdražováním.
Místostarostka informovala o Sbírce použitého textilu – 5. a 6. 12. 2013 – shromažďovací místo
stejně jako loni – hasičárna.
Rozsvěcení vánočního stromku se koná v neděli 1. 12., vánoční besídka v sobotu 7. 12. (objednáno divadelní představení (soubor Na židli), vánoční balíčky ve stejné hodnotě jako loni (130.- korun).
Výjezdní zasedání obecního zastupitelstva so koná na návrh předsedajícího v pátek 17. ledna
2014.
Bod X– Závěr:
Předsedající ukončil veřejné zasedání zastupitelstva v 19.30 hod.
*

*

*

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 21.11. 2013
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Starosta:

Jitka Petrušková
Lenka Kvintusová

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

Jana Kovářová

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

Jan Vele

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