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PLÁN INVESTIČNÍCH
AKCÍ NA ROK 2016
Obec v roce 2016 plánuje provést
tyto investiční akce:
 oprava knihovny (dle dotace),
 oprava a úprava chodby
(instalace zábradlí),
 stříška nad vchodem (v
současnosti
v havarijním
stavu),
 úpravu hřbitovní zdi,
 osazení kříže před kostel,
 projektová dokumentace pro
čističku odpadních vod pro
obecní úřad,
 vodovodní
přípojka
a
elektroinstalace na hřiště
(plán
elektřinu
vést
sloupovým vedením),
 vyrovnání
majetkových
vztahů (veřejné komunikace,
pozemky
pod
obecním
majetkem),
 zpevnění
břehů
v Podloučkách
(přírodní
zpevnění).

Kdo ho nečte, jako by ani nebyl

SHRNUTÍ HOSPODAŘENÍ OBCE
V ROCE 2015
V roce 2015 bylo provedeno 7 větších investičních akcí a to
konkrétně:
 zbudování vodovodní přípojky na hřbitov (cca 50 tis. Kč),
 úprava místa odběru vody (20 tis. Kč),
 oprava obecního bytu č. 1 (295 tis. Kč) kde byla
provedena výměna elektroinstalace a oken, snížení
stropů, úprava povrchů, nové stoupačky,
 oprava bytu č. 2 (332 tis. Kč) kde byla zřízena nová
koupelna uvnitř bytu, snížení stropů, oprava stěn a nové
stoupačky,
 oprava a to bývalé toalety v mezipatře (cca 46 tis. Kč),
 investice do veřejného osvětlení v Podloučkách, kde bylo
nutné provést opravu veřejného osvětlení kvůli pádu
sloupu (35 tis. Kč)
 terénní úpravy související s opravou veřejného osvětlení
(cca 39 tis. Kč).
Celkem tedy obec vynaložila 817 tis. Kč na opravy, údržbu a
zvelebení obce.

VEŘEJNÉ SCHŮZE
ZASTUPITELSTVA OBCE
V roce 2015 se budou konat veřejné schůze v těchto
dnech:
5. května
4. srpna
20. října
15. prosince
Tímto zveme všechny obyvatele k účasti na veřejných
schůzích, jejichž prostřednictvím zastupitelstvo obce
sděluje občanům informace o dění v obci a zároveň i
občané zde mohou vyjádřit svůj názor.
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VÝBĚR Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Cena
vody
se
dle
rozhodnutí rady VHS (Vodohospodářského sdružení Turnov
(VHS) zvýší o 1,92 %. Pro naši
obec se jedná o zvýšení
vodného na 53,- Kč vč. DPH (v
roce 2015 byla cena vodného
51,90 Kč vč. DPH).

Obec podepsala dodatek
ke smlouvě se sběrným dvorem
v Turnově o zvýšení ceny odběru
biologicky rozložitelného odpadu
(větví, trávy, …) na 460 Kč za
tunu. Z dosavadních informací
od sběrného dvora, tuto možnost
likvidace biologického odpadu
nikdo z občanů obce nevyužil.

Rádi bychom informovali
veřejnost o možnosti využít
prostor
muzea
v objektu
obecního úřadu. Na opravení
muzea byla obci poskytnuta
dotace, projekt je již po době
udržitelnosti. Vzhledem k tomu,
že návštěvnost muzea není
během roku velká, hledá obec
jiné smysluplné využití tohoto
prostrou.

Byla uzavřena smlouva
s Dopravním podnikem libereckého kraje o dopravní obslužnosti.
Obec
za
dopravní
obslužnost platí 14.310 Kč
ročně. Na žádost místních
obyvatel a obce bylo do jízdního
řádu zařazeno několik nových
spojů (o nichž byla veřejnost
informována
prostřednictvím
úřední desky). Od 28.2.2016
došlo k mírné úpravě jízdního
řádu.

Obec podepsala smlouvu
se společností Centropol na
dodávky elektrické energie pro
rok 2016. Pro roky 2017 a 2018
se obec zapojí do hromadné
soutěže na hromadné dodávky
energií od Libereckého kraje.

Pro následující rok je
možné zvýšit platy zastupitelů o
2

3 %. Zastupitelstvo se však do budovy, obložení chodby
rozhodlo tyto nezvyšovat.
obecního úřadu a vybudování
zábradlí na chodbě a pořízení

Obec obdržela vyjádření
nových vchodových dveří.
CHKO k územnímu plánu obce,
avšak i po ročním jednání se Dále obec zvažuje zapojení se do
toho moc nezměnilo. Možná dotačního programu Ministerstva
zastavitelná
plocha
zůstala zemědělství s názvem Údržba a
zachování venkovské krajiny, kde
prakticky téměř stejná.
by zastupitelstvo rádo upravilo

Jak
bylo
již
dříve
hřbitov a především stávající
avizováno, obec má zájem
hřbitovní zeď. Dle předběžných
odkoupit pozemky, na nichž se
informací od statiků a projektantů
nachází obecní majetek. V této
by výstavba nové kamenné zdi
věci obec neustále jedná s
vyšla obec na statisíce Kč. Jelikož
majiteli pozemků a dosavadní
takovouto finančně náročnou
výsledek je uspokojivý. Většina
investici není obec schopna
majitelů pozemků je svolná k
financovat,
zastupitelstvo
se
prodeji či směně pozemku a
shodlo na opravě stávající zdi a
obec bude v této věci i nadále
její doplnění o nový plot.
jednat.
VOLBA PŘÍSEDÍCÍCH

Naše obec se opět zapojí
OKRESNÍHO SOUDU V
do soutěže Vesnice roku.
SEMILECH

Návrh rozpočtu obce pro Laičtí přísedící jsou ze zákona
rok 2016, byl vyvěšen na úřední nezbytnou součástí rozhodovacího
desce a nebyly k němu aparátu každého soudu.
vyjádřeny žádné připomínky. Přísedící okresních soudů jsou
Zastupitelstvo
při
jeho voleni obecními
sestavování
vycházelo
z let zastupitelstvy všech obcí v obvodu
minulých a zohlednilo plánované daného okresního soudu.
příjmy
a
náklady
(oprava Právo navrhnout přísedícího má
hřbitovní zdi, přístřešek na každý člen obecního zastupitelstva.
budově
OÚ,
vypořádání
pozemků, běžná údržba obce, Zákonné požadavky jsou:
atd.) pro rok 2016. Celkové - občanství České republiky
příjmy roku 2016 jsou plánované - plná svéprávnost
- věk nejméně 30 let
na 1 645 200,- Kč (a výdaje - bezúhonnost (nesmí jít o člověka,
v téže výši). Změny v rozpočtu který byl pravomocně odsouzen za
během roku je možné provést trestný čin)
prostřednictvím
rozpočtových - životní zkušenosti a morální
změn.
vlastnosti poskytující záruku
řádného výkonu funkce

Záměry zastupitelstva na
- souhlas osoby se jmenováním ke
na získání dotací v roce 2016:
konkrétnímu soudu (tj. k
- oprava místní knihovny (oprava Okresnímu soudu v Semilech).
oken,
zkulturnění
prostoru).
Knihovna by tak v budoucnu Více na úřední desce či webu obce.
mohla
sloužit
také
pro
společenské a menší kulturní V případě Vašeho zájmu vykonávat
činnost přísedícího Okresního
akce,
soudu v Semilech kontaktujte obec
- opravy na budově OÚ a to
na tel.727 822 787.
především - stříšku nad vstupem
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SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Cena svozu komunálního odpadu (KO) v roce 2016
zůstane stejná jako v roce letošním. Změny budou
pouze v termínu svozu KO. Čtrnáctidenní svoz bude
jezdit vždy v sudý týden.
Poplatky za svoz KO se v roce 2015 platí:
 od 1.2.2016 do 30.3.2016 na I.pololetí
 od 1.7.2016 do 30.9.2016 na II. pololetí.

KVALITA VODY
O kvalitě pitné vody a o stavu kanalizace
byla
veřejnost
informována
již
v prosincovém zpravodaji.
Obec nově 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.

CENY SVOZŮ KO
V ROCE 2015
Týdenní svoz:
2 549,00 Kč
Čtrnáctidenní svoz:
1 754,00 Kč
Kombinovaný svoz:
2 151,00 Kč

Sháníte vozík či polohovací postel?
Vypůjčte si je v Nové Pace od Života
bez bariér
Pečujete doma o někoho blízkého, kdo už se o sebe
nemůže starat sám? Zmáhá Vás pomáhat mu se
vstáváním z postele či oblékáním a umýváním? Anebo
je pro Vás samotné z důvodu nemoci či
rekonvalescence náročné například vyjít do schodů, či
jste přestali dělat některé věci, jako jsou procházky či
jízda na kole, protože už se při nich necítíte
bezpečně? Právě Vám mohou život ulehčit takové
pomůcky, jako chodítka, nástavce na toaletu,
polohovací lůžka, sprchovací židle, elektrické zvedáky,
či tříkolky pro dospělé. Vypůjčit si je můžete na
libovolně dlouhou dobu od organizace Život bez bariér,
která v Nové Pace již 11 let provozuje půjčovnu
kompenzačních pomůcek. V současné době jich
nabízí kolem 150 kusů.
Jak vše probíhá? Můžete se kdykoliv v pracovní době
a po telefonické domluvě také mimo ni zastavit v
našem středisku Centrum bez bariér v Nové Pace, kde
jsou pomůcky vystaveny. Vezměte si sebou občanku či
jiný doklad totožnosti. Na základě Vaší situace Vám
budou předvedeny vhodné pomůcky, které si můžete
také vyzkoušet. V případě zájmu s Vámi sepíšeme
jednoduchou smlouvu o pronájmu. Pokud budete
potřebovat, pomůcku Vám dovezeme domů,
nainstalujeme a vysvětlíme, jak ji správně používat.
Také Vám poradíme, na co máte nárok a co můžete
od pojišťoven a lékařů požadovat, abyste případně
získali pomůcku vlastní. Obrátit se na nás můžete také
s jakýmkoliv dotazem, který se týká domácí péče či
sociálních služeb. Činnost naší půjčovny dotují obce i
různé nadace, proto jsou ceny pronájmu pomůcek
velice příznivé. Ceník spolu se všemi informacemi
najdete na našich webových stránkách www.zbb.cz případně vám rádi vše sdělíme na telefonním čísle 720
994 024. Neutrácejte hned peníze za zakoupení
vlastní pomůcky, přijďte se nejdříve poradit.
Marie Vokurková, Život bez bariér
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Upozornění:
Při svozu nebezpečného odpadu (duben-květen) termín bude
upřesněn, budete moci bezplatně odevzdat i vysloužilé pneu
ze svých automobilů. Není proto nutné, tyto vozit na hřiště,
nebo je odkládat ve volné přírodě.
Na vatru patří pouze dřevo.
V březnu bude na hřbitově probíhat prořez vzrostlých stromů,
při pohybu na hřbitově, proto dbejte zvýšené pozornosti !

... a co bude
Výhled událostí následujících měsíců:

18. března
Pepíkovské hody
SDH Loučky Vás srdečně zvou na Pepíkovské hody. Začátek akce
ve 20 hodin. Je pro Vás připravena dobrá zabíjačková kuchyně,
soutěž o ceny a hudební produkce skupiny RELAX.

25.března
Výlet – hledání velikonočního pokladu
Celodenní autobusový výlet do Bozkovských jeskyní pro malé i
velké. Je nutné se přihlásit u Kvintusů, tel. 727822 787 do
20.3.2016 .

1.dubna
Noc s Andersenem
Noc plná her a čtení pro žáky ZŠ. Sraz všech přihlášených v 17.00
hod v knihovně. Ukončení akce v sobotu 2.4. v 9.00 hod.
Přihlášky u Lenky Kvintusové

30.dubna
Pálení Čarodějnic
Lampionový průvod pro malé i velké, zakončený na
fotbalovém hřišti pálením vatry, ohňostrojem a překvapením.
Začátek průvodu na návsi v 18.00 hod.

5. května
Veřejné zasedání zastupitelstva
Program zasedání bude zveřejněn na úření desce.

7. května
Vítání občanků
Obnovená společenská událost v naší obci se uksuteční
v prostorách muzea od 15.00 hod.
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událost v obci
státní svátek, den volna
veřejná schůze zastupitelstva

ZPRAVODAJ
Na další číslo Zpravodaje
obce Loučky se můžete
těšit
v červnu 2016.
Pevně věříme, že se s námi
chcete na jeho tvorbě
podílet, a proto jsme
otevřeni Vašim nápadům a
očekáváme i Vaše
příspěvky, popř. fotografie
s krátkým komentářem.
Vše můžete zasílat
na adresu:
obecloucky@seznam.cz

Vydavatel: Obec Loučky, Loučky 34, Turnov 511 01, tel. 727 822 787, 792 303 292. Elektronická verze také na
http://www.loucky.info/. Případné náměty, příspěvky, fotografie můžete posílat e-mailem na adresu obecloucky@seznam.cz
nebo osobně na obecním úřadě. Tištěnou verzi publikace a grafickou úpravu provedla N. Chludová.
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