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 26. února 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 Danu Špicovou, zapisovatelem
Jitku Petruškovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1/2/2013:
Zastupitelstvo obce Loučky určuje ověřovateli zápisu Janu Kovářovou a Danu Špicovou, zapisovatelem Jitku Petruškovou.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/2/2013 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.2/2/2013:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje následující program dnešního zasedání:
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)
VII)
VIII)
IX)
X)

Úvod zasedání
Rozpočet obce na rok 2013
Inventarizace majetku
Výměna oken v čp. 34 (obecní úřad)
Záměry strategie rozvoje obce do r. 2020
Zpráva Policie ČR o kriminalitě v obci za r. 2012
Zřízení účtu u ČNB
Strategický plán rozvoje obce a Územní plán obce
Soutěž Vesnice roku
Vlajka obce
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------XI) Údržba veřejných prostranství v obci, úklid hřbitova
XII) Zajištění jarmarku
XIII) Závěr
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/2/2013 bylo schváleno.
*

*

*

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

*

*

Bod II – Rozpočet obce na rok 2013:
Předsedající předložil návrh rozpočtu obce na rok 2013 v celkové výši 1.400.000. – korun (příjmy), výdaje 1.340.000.- korun. Financování 60.000.- korun – splátka úvěru za plynofikaci obce.
K návrhu rozpočtu nebyly přítomnými vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení č. 3/2/2013:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje rozpočet obce na r. 2013 jako přebytkový v celkové výši
1.400.000.- korun.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/2/2013 bylo schváleno.

*
Bod III –

*

*

Inventarizace majetku:

Předsedající seznámil přítomné s výsledkem inventarizace majetku obce, kterou provedla ve
dnech 31. 12. – 10. 1. 2013inventarizační komise ve složení Dana Špicová (předseda), členové: Jana Kovářová, Jitka Petrušková. Inventarizační komise neshledala žádné inventarizační rozdíly.
Návrh usnesení č. 4/2/2013:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí výsledek inventarizace majetku obce Loučky
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/2/2013 bylo schváleno.

*
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Bod IV – Výměna oken v čp. 34 (obecní úřad):
Předsedající předal slovo místostarostce Lence Kvintusové, aby seznámila přítomné s další etapou výměny oken na budově čp. 34 (bývalá škola, dnes budova Obecního úřadu). Dle poptávky a nabídky
firem je výše nákladů předpokládaná takto:
Výměna oken v nájemním bytě (Jitka Votrubcová) – tři velká okna, okna v koupelně a WC – 30 tisíc korun,
bez konečných zednických začišťovacích prací, které si nájemník provede vlastními silami.
Výměna oken v knihovně a bývalé úřadovně OÚ – šest velkých oken a okna na WC – 80 tisíc korun. K finančnímu zajištění této části požádal OÚ o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj.
Návrh usnesení č. 5/2/2013:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí způsob výměny oken v čp. 34
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/2/2013 bylo schváleno.

*

*

*

Bod V – Záměry strategie rozvoje obce do r. 2020:
Předsedající předal slovo místostarostce Lence Kvintusové, aby informovala o zapojení obce do
plánu integrované strategie rozvoje území místního partnerství MAS Turnovsko v l. 2014-2020.
Návrh usnesení č. 6/2/2013:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí informace o zapojení obce do plánu integrované
strategie rozvoje území místního partnerství MAS Turnovsko v l. 2014-2020.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/2/2013 bylo schváleno.

*

*

*

Bod VI – Zpráva Policie ČR o kriminalitě v obci za r. 2012:
Předsedající seznámil přítomné se Zprávou policie ČR o kriminalitě v obci v roce 2012.
Návrh usnesení č. 7/2/2013:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí Zprávu Policie ČR o kriminalitě v obci za rok 2012
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/2/2013 bylo schváleno.
*
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Místostarostka obce Lenka Kvintusová informovala přítomné o nutnosti zřídit třetí účet obce – dle
platných předpisů u České národní banky. Na tento účet budou uloženy finanční prostředky určené na státní
správu a finance z dotací a grantů. Dále zůstává obci účet u ČS, a.s., kde je splácen úvěr na plynofikaci obce
a tato banka umožňuje výhodným úvěrem předfinancování akcí. Účet u Komerční banky bude rovněž ponechán z důvodu spokojenosti s internetovým bankovnictvím.
Návrh usnesení č. 8/2/2013:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí informace o zřízení účtu obce u České národní banky
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/2/2013 bylo schváleno.

*

*

*

Bod VIII – Strategický plán rozvoje obce a Územní plán obce:
Místostarostka obce Lenka Kvintusová informovala přítomné o nařízení Ministerstva pro místní
rozvoj, které ukládá obcím zpracovat Plán strategického rozvoje. S tím souvisí i pořízení Územního plánu
obce, který by mj. vymezil plochy vhodné pro rozvoj občanské zástavby. Oba plány jsou nutné pro budoucí
rozvoj obce.
Návrh usnesení č. 9/2/2013:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje záměr na zpracování Plánu strategického rozvoje obce
a Územního plánu obce
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/2/2013 bylo schváleno.
*

*

*

Bod IX – Soutěž Vesnice roku:
Místostarostka Lenka Kvintusová navrhla, aby se obec zapojila do soutěže Vesnice roku.
Vzhledem k tomu, že v obci byla ukončena řada úspěšných akcí (zbudování výstavního zastavení, oprava
sokolovny, pořízení expozice k Sokolu a sokolského biografu, probíhající oprava kostela, pořízeny kroniky
…), je do soutěže co nabídnout.
Návrh usnesení č. 10/2/2013:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje zapojení obce do soutěže Vesnice roku
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/2/2013 bylo schváleno.

*
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Místostarostka Lenka Kvintusová navrhuje, aby obec pořídila vlajku obce.
Návrh usnesení č. 11/2/2013:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje pořízení vlajky obce
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/2/2013 bylo schváleno.
*

*

*

Bod XI – Údržba veřejných prostranství v obci, úklid hřbitova:
Předsedající otevřel otázku údržby zeleně, veřejných prostranství a hřbitova (úklid, sekání trávy),
které dosud prováděl Jan Polívka. Vzhledem k jeho pracovní zaneprázdněnosti už nemůže tuto práci vykovávat. Starosta navrhuje veřejně oznámit možnost této práce pro obec na vývěskách a získat event. zájemce
z řad místních občanů. Místostarostka Lenka Kvintusová navrhuje využít nabídky Úřadu práce a zřídit pracovní místo na veřejně prospěšné práce s dotací 12 tisíc korun na zajištění těchto prací. Jednat v této otázce
s obcí Klokočí o možné spolupráce a zřízení tohoto společného místa pro obě obce.
Návrh usnesení č. 12/2/2013:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí záměry v řešení otázky údržby zeleně, veřejných
prostranství a hřbitova
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/2/2013 bylo schváleno.
*

*

*

Bod XII – Zajištění jarmarku:
Místostarostka Lenka Kvintusová otevřela otázku Loučeckých slavností a staročeského jarmarku,
tedy zajištění druhého ročníku těchto slavností. Mgr. Monika Sládková seznámila přítomné s návrhem programu, který bude probíhat od 12 do 22 hodin. Zbývá zajistit divadelní představení (na večer) a rozhodnout,
zda bude venku nebo v sokolovně. Předběžně bylo jednáno i s řemeslníky-stánkaři. Letos nebudou pro ně
zajišťovány stánky, musí mít k dispozici svoje. O zajištění občerstvení starostka předběžně jednala se spolky
(Sokol, Hasiči) – otázka ještě není uzavřena. Moderátor nebude letos zajišťován profesionálně, návrh padl
na Vaška Kůtka. Bude s ním jednáno. Nutno zajistit zvukaře. K pořadatelské práci (doprava, odpadky atd.)
přímo v průběhu akce se dobrovolně přihlásil Petr Špic, který všechno toto už bezchybně zajišťoval na loňském ročníku. Opět se počítá s otevřením výstavního zastavení a kostela.
Návrh usnesení č. 13/2/2013:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje pořádání druhého ročníku Loučeckých slavností
a bere na vědomí všechny organizační záležitosti akce
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 13/2/2013 bylo schváleno.
*
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Předsedající ukončil veřejné zasedání zastupitelstva ve 20.30 hod.
*

*

*

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 27. 2. 2013
Zapisovatel:

Ověřovatelé:

Starosta:

Jitka Petrušková

Dana Špicová

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

Jana Kovářová

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

Jan Vele

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