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Vážení spoluobčané,
Zima pomalu končí. Poslední zbytky sněhu částečně rozpouští jarní sluníčko a částečně si „jaro“ děláme i my sami, „pomocí
lopat“. Roztávající sníh odhaluje i to co bylo schováno dlouhé měsíce v hromadách sněhu. Není to zrovna pěkný pohled, ale
věřím, že celá náves a všechna veřejná prostranství budou, do velikonoc, v plné zeleni, bez hromádek a odpadků. Za to
bude patřit všem, kteří se o to postarají dík.

Informace z obecního úřadu
Výběr z usnesení zastupitelstva:
- schvaluje příspěvek mysliveckému sdružení Klokočí ve
výší 5.000,- Kč
- schvaluje vyvěšení vlajky Tibetu 10.března 2017 na budově obecního úřadu
- schvaluje rozsah prací v prostorách knihovny a pověřuje
starostku k výběru firem pro odborné práce
schvaluje rozpočet obce na rok 2017 jako vyrovnaný, na
straně příjmů i výdajů ve výši 1.650.900,- Kč
- bere na vědomí zrušení telefonní budky v Loučkách

Poplatky za svoz KO
se v roce 2017 platí:
od 1.1.2017 do 30.4.2017
na I. pololetí – na obecním
úřadě, nebo můžete zažádat e-mailem o přidělení
VS a platbu poslat na účet
obce.

Plán schůzí zastupitelstva
obce na rok 2017
18.ledna
12.dubna
28. června
20. září
13. prosince

- dne 18.1.2017 rezignovala na svůj mandát v zastupitelstvu obce Loučky
slečna Nicol Chludová. Zastupitelstvo obce zůstává tedy do dalších let
pouze šestičlenné
- cena vodného bude v roce 2017 zvýšena o 1 Kč tedy na 54 Kč
- cena za svoz komunálního odpadu zůstává stejná, jako v roce 2016
- obec již podala žádost na zpracování zadání územního plánu na město
Turnov. Dále bude probíhat projednávání a zapracování připomínek
odborníků, následně bude předloženo veřejnosti s možností zapracování
jejich připomínek.
Pro obyvatele je možné zaslat formulář s vlastními návrhy k území
obce a to do 30.3 2017. Formulář je k dispozici na obecním úřadě,
webových stránkách nebo na Městském úřadě v Turnově.
- plán stavebních aktivit v obci na rok 2017: vybudování světla na hřiště,
oplocení hřbitova, úprava chodníku před schránkami a hospodou,
osvětlení schránek, oprava knihovny, zpracování územního plánu
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Čištění odpadních vod v Loučkách
Otázka čištění odpadních vod byla projednávána
na podzim loňského roku na všech zasedáních
ZO. Nakonec zastupitelstvo rozhodlo, že
investice do centrální čistírny odpadních vod a
stím spojené vybudování komplexní kanalizace
v obci, je mimo možnosti obecního rozpočtu.
(Předpokládané náklady 40 mil., bez asfaltů a
chodníků. Obec by, i při dotaci 50%, musela doplatit
20 mil. ČS a.s. připravila návrh financování
případného úvěru se splatností 20 let, kdy by roční
splátka byla 1.200.000,-Kč, což při rozpočtu naší
obce, viz.výše, nelze se zdravým rozumem
akceptovat)

Proto zastupitelé projednali individuální
příspěvky na stavbu domovních čistíren
odpadních vod z obecního rozpočtu.
Občan, který projeví zájem řešit své odpadní
vody, a nechá si vypracovat projekt včetně
povolení dostane od obce jednorázový příspěvek
– 50% nákladů max. však 5.000,- Kč.
Následná realizace stavby DČOV bude také
podpořena.
Podmínky příspěvku včetně příslušných
formulářů budou zveřejněny na stránkách obce.

Měl by vzniknout okres Turnov?
Starostové a tajemníci měst a obcí z Turnovska a Semilska, hejtman Libereckého kraje Martin Půta a zástupci státních úřadů se sešli u společného jednání na
téma možného vzniku okresu Turnov.
Jednání svolalo Ministerstvo vnitra ČR proto, aby zahájili společnou diskuzi o skladebnosti územně správního členění státu a dostupnosti služeb státní správy
v oblasti Turnovska. Tato otázka se přitom řeší opakovaně od roku 1960, kdy původní turnovský okres zanikl
a nastal stávající, v mnoha ohledech problematický
stav. „ORP Turnov je největší územní anomálie v zemi
a není žádné jiné území, kde je působnost rozložena
mezi tři okresy,“ konstatoval Petr Mlsna, náměstek
ministra vnitra, který má problematiku na starosti.
Ministerstvo chce nyní především sbírat podněty od
obcí, kterých se plánovaná změna přímo dotýká. Vyslechnout jejich preference z hlediska administrativního
začlenění. Prioritním tématem je podle Mlsny zejména
dobrá dostupnost služeb pro občany.

Zástupci ministerstva vnitra předložili dvě možné
varianty řešení:
1) připojení celého SO ORP Turnov k okresu Liberec,
2) rozdělení SO ORP Turnov a přičlenění některých
obcí z tohoto ORP k sousedním ORP dle okresní příslušnosti. Předpokladem této varianty je zachování
územní celistvosti dotčených SO ORP.
A jak to vidíte vy?
..převzato www.turnov.cz…

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.

Co bylo ...

Letos byly zahájeny práce na poslední
části opravy budovy obecního úřadu.
Jedná se o výměnu oken a s tím
spojené práce v prostorách knihovny
(elektroinstalace, snížení stropů,
opravy zdí).
Ta bude po dobu rekonstrukce mimo
provoz. Plánovány jsou ještě úpravy
podlah a schodiště, stejně jako
výměna zadních dveří.

V listopadu byl ukončen projekt
„Bezpečně na obecní úřad“, který byl
podpořen dotací z Libereckého kraje
ve výši 93.500,90. Během realizace
byly vyměněny vstupní dveře,
upravena podesta a stříška, bylo
provedeno obložení chodby a
instalováno zábradlí. Celkové náklady
byly 187.000,-
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ODPADY V ROCE 2016
Složka
odpadu
ROK
2016
2015
2014

náklady
hmotnos t v t

náklady
hmotnos t v t

náklady
hmotnos t v t

Komunální Odpad ze
odpad
hřbitova
200301
200301
42 975
6 559
15,31694
47648
5812
14,6848
45428
4400
13,056782

Plastové
obaly
150102
8 355
0,900593
5747
1,043504
5637
0,733221

kompozitn

sklo
1 840
1,596
1472
0,859
1945
1,436

papír
150101
2 390
0,542232
1434
0,794052
2138
1,14765

Prodej
Platby
příspěvek náklady doplatek
rok
pytlů(Kč) občanů(Kč) EKO-KOM celkem
obec
2016
8316
42276
12750
63342
3 753
2015
8840
41057
9668
59565
5139
2014
6077
42935
5591
54603
6373

í obaly
pneumatiky
Kov
pytle
150105
160103
1 756
2 016
1 204
0,1
0,26
0,1
0
2591
0
0
0,1
0
0
1428
0
0
0,06
0

celkem
67 095
18,815765
64704
17,481356
60976
16,433653

Celkové náklady na svoz komunálního odpadu
meziročně stoupají, cena pro obyvatele za jejich
likvidaci zůstává stejná. Díky dotaci za třídění
odpadu od společnosti EKO-KOM se meziročně
snížil i doplatek obce, i přes to, že se odpadu
vytřídilo méně.

Advent a vánoce v Loučkách….
První adventní neděli jsme se opět sešli
na návsi, abychom rozsvítili Loučecký
vánoční strom.

Sice ranní sníh stihl roztát, ale i tak se akce vydařila
a „svařáček“ byl letos obzvláště povedený…

... a co bude
31. března – 1.dubna
Noc s Andersenem – přihlášky k dispozici na obecním úřadě

12. dubna
Zasedání zastupitelstva obce – program bude zveřejněn na
úřední desce

14. dubna
Hledání pokladu na Velký pátek – výlet pro všechny – vše
potřebné se dozvíte na plakátech

30. dubna
Pálení čarodějnic – lampionový průvod

3. června
„Tajný“ výlet

17. června
130.let SDH Loučky
Na další číslo Zpravodaje obce Loučky se
můžete těšit v červnu 2017.

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 Dana Špicová
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