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Obec získala dotaci z Programu rozvoje
venkova na obnovu obecní knihovny. Program obnovu zadotuje z 85 %. V plánu je
pořídit nové regály pro knihy do knihovny,
celý prostor vkusně zařídit a zároveň zrekonstruovat místnost bývalého OÚ na
sklad knih a kout s kuchyňkou jako zázemí
pro pořádané kulturní akce. Odhadované
náklady na obnovu knihovny jsou 461 000
Kč.
V říjnu bylo dokončeno zautomatizování
kostelních hodin turnovským hodinářem
panem Janem Markem. Nyní budou hodiny ukazovat přesný čas a nebude nutné
je chodit natahovat.
Připomínáme, že obec zavedla službu Mobilní rozhlas. Díky této službě můžete dostávat z obce důležité zprávy, které mohou
být rozesílány formou SMS, emailem či
zprávou do aplikace v mobilním telefonu.
Pokud máte zájem tuto službu využívat,
snadno se zaregistrujete na loucky.mobilnirozhlas.cz nebo se zastavte na OÚ a my
registraci zajistíme.

-

-

Obec byla oslovena s žádostí na zveřejnění informační brožury Senior
domu Beránek s.r.o. v Úpici v Podkrkonoší. Dům pro seniory má nyní volnější
kapacity, proto pokud potřebujete Vy
nebo někdo z Vašich známých zajistit
péči pobytové sociální služby s celoročním provozem, můžete Senior dům
kontaktovat. Brožura je k dispozici na
OÚ, popř. informace na www.sdbu.cz
Poplatky za psa a svoz KO v roce 2021
můžete platit na osobně OÚ nebo na
účet obce (částku a platební údaje Vám
můžeme sdělit emailem). Splatnost za
II. pololetí byla do konce října 2021.
7.11. 2021 ve 12:50 u zastávky autobusu proběhne Svoz nebezpečného
odpadu. Budou vybírány oleje, tuky,
léky, barvy. Podrobněji na vývěsce OÚ.
Připomínáme, že je stále možné žádat
o příspěvek 5 000 Kč na zpracování
projektové dokumentace na domovní
čističky odpadních vod. Zároveň pak
bude možné požádat o příspěvek domácnostem na samotnou stavbu
DČOV, a to 50% pořizovací ceny, maximálně však částku 25 000 Kč.
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Odpadové hospodářství od roku
2022
V lednu 2021 vstoupil v platnost nový zákon
o odpadech a obce, které vybírají poplatky za
odpady
jsou
povinny
vydat
novou
poplatkovou vyhlášku tak, aby nabyla
účinnosti 1. ledna 2022.
Jedním z cílů nového zákona je snížit
množství komunálního odpadu, který končí
na
skládkách
a
zefektivnit
využití
recyklovatelného odpadu.
Pro obec to znamená povinnost zrušit
dosavadní způsob placení za odpady.
Nejsme
v tom
sami,
systém
musí
přepracovat většina obcí.
Na veřejném zasedání zastupitelstva dne
9.9. 2021 byl schválen nový způsob pro
placení
svozu
komunálního
odpadu
zavedením tzv. poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci,
který bude nastaven od 1.1.2022.
Měřítkem je kapacita objednané nádoby v
litrech, přičemž stanovené minimum je 60
litrů na osobu za měsíc. Zákon o místních
poplatcích určuje maximální výši poplatku 1
korunu za litr, v Loučkách budeme mít pro rok
2022 stanoven poplatek 0,75 Kč za litr.
Všichni tedy budou platit 0,75 Kč za 1 litr
kapacity nádoby, minimální výše je
stanovená 60 l/osobu/měsíc. Celkový
poplatek za nemovitost se pak vypočítává
podle přihlášených členů v domácnosti či
domě při splnění minima na osobu. V případě
nemovitosti, která není trvale obývána (např.
chalupy), bude muset být zaplacen poplatek
min 60 l/nemovitost/měsíc za měsíc
Pro danou nemovitost pak bude doporučen
typ svozu, který odpovídá požadovaným
minimálním litrům pro danou nemovitost.
Pokud někdo produkuje odpadu více, může
si objednat větší nádobu nebo četnější svoz,
ale zaplatí za něj více.
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Otázky, které Vás možná napadnou a odpovědi
na ně:
Jsme čtyřčlenná rodina, odpad třídíme, stačí
nám jedna 60 l popelnice na měsíc – proč máme
platit větší nádobu nebo zvyšovat četnost
svozu?

To, že třídíte, neznamená, že neprodukujete více
odpadu. Vytříděný odpad odložíte na příslušné
stanoviště, ale i odtud jej někdo musí odvézt a
obec musí za likvidaci zaplatit. Je možné zaplatit
výši poplatku, ale objednat si menší nádobu či
méně četný svoz, popř. vzít si pouze pytle.
Když si musím objednat více svozů nádob, které
nenaplním, přestanu třídit.

Pokud odpad produkujete, máte povinnost jej
také třídit a ukládat na určená místa v souladu s
OZV a zákonem o odpadech. Obec je pak povinna zajistit místa pro jeho odkládání. Nedodržení povinnosti třídit lze postihnout jako přestupek. Pokuty za netřídění se pohybují až do výše
100 000 Kč.
Co se promítá do ceny za likvidaci odpadu?

Primárně to je svoz směsného a tříděného odpadu. Obec z peněz vybraných od občanů hradí
také kontejner na objemný odpad.
Žiju sám, takže bych měl produkovat 60 litrů za
měsíc (což odpovídá ½ popelnice za měsíc), ale
já potřebuji 14 denní svoz 120 l popelnice.

Splníte zákonem daných 60 litrů na osobu i když
si vyberete tarif pro svoz 14 denní 120 l popelnice. Zaplatíte ovšem odpovídající sazbu – viz tabulka sazeb.

Pokud Vás napadnou jiné otázky, rádi Vám
je zodpovíme v úředních hodinách, nebo na
příštím jednání zastupitelstva obce.

Zveme Vás na veřejné
zasedání zastupitelstva
obce Loučky,
které se bude konat
18. listopadu 2021 od
17:00 na OÚ
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Místní poplatky za ukládání komunálního odpadu z nemovité věci dle kapacity
soustřeď. prostředků
Ceník komunální odpad

Typ sazby
K0
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11

Velikost nádoby
pytel 60 litrů
60 litrů
80 litrů
110 litrů -plechová
120 litrů - plastová
80 litrů
110 litrů - plechová
120 litrů - plastová
110 litrů - plechová
120 litrů - plastová
240 litrů
240 litrů

četnost svozu
12 ks
1 x 14
1 x 14
1 x 14
1 x 14
1x7
kombinovaný 39 svozů
kombinovaný 39 svozů
1x7
1x7
1 x 14
1x7

počet osob
poplatník
1
2
3
4
5
6
7
8
9

min. objem
litrů/měsíc
60
60
120
180
240
300
360
420
480
540

minimální objem
litrů/rok
x
720
1440
2160
2880
3600
4320
5040
5760
6480

objem
nádoby
litrů/rok
720
1560
2080
2860
3120
4160
4290
4680
5720
6240
6240
12480

MP 0,75 Kč
540
1170
1560
2145
2340
3120
3218
3510
4290
4680
4680
9360

V případě, že budete potřebovat dodat popelnici od obecního úřadu, potažmo svozové firmy, je
nutné svůj požadavek nahlásit do konce listopadu 2021 na obecní úřad, aby byl svoz
komunálního odpadu kontinuálně zajištěn od 1.1.2022.
V souvislosti s výše uvedeným, je nutné, aby majitelé nemovitostí na katastru obce Loučky do
konce roku 2021 splnili ohlašovací povinnost pro svoz komunálního odpadu. To se týká i majitelů
rekreačních objektů (chalup). Formulář je k dispozici na webových stránkách obce, nebo na
obecním úřadě.
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Obnova vodovodního řádu, dešťové kanalizace a komunikace v obci
Jak již jsme Vás v průběhu roku informovali, chystá se v obci velká obnova vodovodního řadu
a s tím spojené odvodnění a následné položení nového asfaltového povrchu, a to od č.p.91 až
do průjezdu za č.p.61.
Celá akce je v režii VHS Turnov, jako majitele vodovodní infrastruktury. Předpokládá se
zapojení dotace z Libereckého kraje, nicméně i pro samotné majitele nemovitostí a obec, to
bude mít finanční dopad. Majitelů nemovitostí se finančně dotkne zejména obnova
vodovodních přípojek, které jsou nyní ze železa. Ty již nebudou akceptovány a budou muset
být provedeny v plastu. Dále přepojení kanalizačních přípojek od nemovitostí bude provedeno
přes revizní šachty, kde bude možné sledovat kvalitu odváděných vod. Nelze tedy přepojit
napojení nepřečištěných vod. Využijte proto pravděpodobně poslední příležitost k získání
příspěvku na vybudování DČOV u svých nemovitostí.
Projektovou dokumentaci vypracovala firma LK Projekt s.r.o. a je k nahlédnutí na obecním
úřadě.
Dále bych Vás chtěla požádat o spolupráci s pracovníky VHS a projekční kanceláře, kteří
mapují stav napojení na stávající kanalizaci.

Slavnostní položení kamene zmizelého
V sobotu 8. května
proběhlo před obecním
úřadem
slavnostní položení
SOKOLSKÉHO
KAMENE ZMIZELÉHO.
Kámen připomíná
místního řídícího učitele a člena Sokola pana
Františka Hořáka,
který během druhé světové války pomáhal
domácímu odboji a skupině operace Antimony.
Umístěním tohoto kamene se naše obec zapojila do
celoevropské sítě míst, která si tímto způsobem
připomínají oběti nacismu.

Obnova cesty na Poustkách
Na jaře došlo k obnovení staré cesty směřující
k Michovce na Poustka. Cesta byla zarostlá
a obcházela se po soukromé louce. Nechali jsme
z cesty vyřezat náletové dřeviny a vyfrézovat
pařezy. Práce
provedl pan Vlček,
který v naší obci
zajišťuje pravidelnou
údržbu zeleně. V
květnu byla pak na
místo svolána
brigáda na odklizení nařezaného dřeva,
které bude sloužit na ohně pro různé
společenské akce v obci.
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