OBEC LOUČKY
Loučky 34, 512 01 Turnov, telefon: 727 822 787
www.loucky.info, e-mail: obecloucky@seznam.cz
Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loučky,
konaného dne 11.2.2016, od 18:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Loučky (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18 hodin starostkou obce
Lenkou Kvintusovou („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatovala, že
přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu paní Danu Špicovou a pana Adama Sládka a zapisovatelem Nikol
Chludovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesen č.1/2/2016:
Zastupitelstvo obce Loučky určuje ověřovateli zápisu paní Danu Špicovou a pana Adama Sládka a
zapisovatelem Nikol Chludovou.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.1/2/2016 bylo schváleno.

Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva
a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Předsedající dal hlasovat o návrhu
programu.
Návrh usnesení č. 2/2/2016:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
I) Úvod
II) Informace z obecního úřadu
III) Rozpočet na rok 2016
IV) Dotace na rok 2016
V) Diskuze
VI) Závěr
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/2/2016 bylo schváleno.

Bod I – Úvod zasedání
Provedla předsedající v souladu se schváleným programem a přivítala všechny přítomné.

Bod II – Informace z obecního úřadu
Předsedající informovala všechny přítomné o novinkách týkajících se pozemků. Jak bylo již dříve avizováno,
obec má zájem odkoupit pozemky na nichž se nachází obecní majetek. V této věci obec neustále jedná s
majiteli pozemků a dosavadní výsledek je uspokojivý. Většina majitelů pozemků je svolná k prodeji či směně
pozemku a obec bude v této věci i nadále jednat.
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Dále se opět projednávala kvalita pitné vody. Obec si nechala provést rozbor vody odbornou organizací, kdy
byly provedeny 2 rozbory tentokrát na výtoku (na veřejně přístupných místech). Oba rozbory prokázaly výskyt
dvou druhů koliformních bakterií a fosforu. Obyvatelé obce však nemusí být znepokojeni, že by z domovních
kohoutků tekla závadná voda. Všechna voda proudící do domácnostní je nejprve upravena (chlorována) a
neustále sledována (odběry vzorků) a v domácnostech teče voda kvalitní bez bakterií.
Hydrogeologický posudek dále upozorňuje na znečištění území fekáliemi, avšak toto znečištění není nikterak
intenzivní. Z 80 vzorků pořízených v období let 2011 až 2016 bylo pouze 11 vzorků závadných. Nevyhovující
vzorky se objevují především v měsících extrémního sucha a vedra tzn. ve výjimečných případech.
Řešení této situace je nutné, avšak bude finančně náročné. První možností je výstavba centrální čistírny
odpadních vod a zřízení nové kanalizace (jak dešťové tak i splaškové), přičemž tato investice by se pohybovala
v řádech desítek milionů Kč. Další a méně finančně náročnou možností je zbudování domovních čistíren
odpadních vod u každého domu. Obec bude v této věci i nadále intenzivně jednat a hledat co nejefektivnější a
nejekonomičtější řešení.
Obec přijala žádost od místního spolku - TJ Sokol Loučky žádá o příspěvek 6000,- Kč na úhradu hudebního
vystoupení na fotbalovém plese.
Předsedající sdělila, že se obec opět zapojí do soutěže Vesnice roku.
Dne 27. února 2016 se bude konat dětský karneval v Loučkách a 18. března jsou všichni občané zváni na
Vepřové hody. Podrobnosti k oběma akcím budou včas zveřejněny.
Návrh usnesení 3/2/2016:
Zastupitelstvo obce Loučky bere na vědomí informace z obecního úřadu a souhlasí:

s příspěvkem TJ Sokol Loučky ve výši 6000, s zapojením obce do soutěže Vesnice roku 2016.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/2/2016 bylo schváleno.

Bod III – Rozpočet na rok 2016
Návrh rozpočtu obce pro rok 2016, byl vyvěšen na úřední desce a nebyly k němu vyjádřeny žádné připomínky.
Zastupitelstvo při jeho sestavování vycházelo z let minulých a zohlednilo plánované příjmy a náklady (oprava
hřbitovní zdi, přístřešek na budově OÚ, vypořádání pozemků, běžná údržba obce, atd.) pro rok 2016. Celkové
příjmy roku 2016 jsou plánované na 1 645 200,- Kč (a výdaje v téže výši). Změny v rozpočtu během roku je
možné provést prostřednictvím rozpočtových změn.
Návrh usnesení 4/2/2016:
Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje rozpočet obce na rok 2016 jako vyrovnaný, na straně příjmů i
výdajů ve výši 1.645.200,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/2/2016 bylo schváleno.

Bod IV – Dotace
Předsedající prezentovala záměry zastupitelstva na zapojení se do několika dotačních programů.
Obec plánuje z dotací libereckého kraje provést opravy na budově OÚ a to především - stříšku nad vstupem do
budovy, obložení chodby obecního úřadu a vybudování zábradlí na chodbě a pořízení nových vchodových
dveří. Dále obec zvažuje zapojení se do dotačního programu Ministerstva zemědělství s názvem Údržba a
zachování venkovské krajiny, kde by zastupitelstvo rádo upravilo hřbitov a především stávající hřbitovní zeď.
Dle předběžných informací od statiků a projektantů by výstavba nové kamenné zdi vyšla obec na statisíce Kč.
Jelikož takovouto finančně náročnou investici není obec schopna financovat, zastupitelstvo se shodlo na
opravě stávající zdi a její doplnění o nový plot.
Návrh usnesení 5/2/2016:
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Zastupitelstvo obce Loučky schvaluje zapojení se do dotačních programů pro rok 2016.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/2/2016 bylo schváleno.

Bod V – Diskuze
Předmětem zájmu občanů byla revize kotlů. Na dotazy občanů odpovídala starostka obce.

Bod VI – Závěr
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18:50 hod.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina

Zápis byl vyhotoven dne: 13.2.2016

Zapisovatel:

Nikol Chludová

Ověřovatelé:

Dana Špicová ...........................................

Starosta:

Razítko obce:

...........................................

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

Adam Sládek

...........................................

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

Lenka Kvintusová

...........................................

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

