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Vážení spoluobčané,
po delší odmlce opět přinášíme aktuální informace z obce a okolí. Rok 2018 je nejenom rokem 100.výročí vzniku republiky,
ale je to po čtyřech letech opět rok volební, kdy každý z Vás má šanci ať již kandidovat, nebo pouze volit, zástupce do
vedení obce. Věřím, že se na podzim sejde dobrá parta lidiček, která přinese do rozvoje obce nový vítr.

Informace z obecního úřadu
-

komunikace pod Suchými skalami bude uzavřena do konce května (dle sdělení OÚ Koberovy)
svoz nebezpečného odpadu proběhne 3.6.2018
úplná uzavírka silnice na Turnov (Klokočí – Rohliny) bude
od 4.6. do 25.6.2018. Objízdná trasa bude vedena kolem
lavičky směrem na Koberovy.
zároveň v termínu od 4.6. bude probíhat oprava místní
komunikace do Podlouček.
v úterý 12.6. 2018 nepůjde od 7:30 do 18:30 v naší obci
elektřina

Poplatky za svoz KO
se v roce 2018 platí:
od 1.1.2018 do 31.5.2018
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 2018
22.února
25.dubna
27. června
26. září

- v měsíci březnu proběhlo jednání s pracovníky krajské správy silnic,
kteří navštívili, na základě pozvání, obec Loučky a vyjádřili se k opravám
komunikace III/28211 (Klokočí – Loučky) a následné části Loučky –
Koberovy a Loučky – Besedice.
- část komunikace Koberovy- Loučky- Besedice, by mohla být opravena
v roce 2019 /nyní je nutné připravit projektovou dokumentaci a získat
patřičná povolení
- komunikace Klokočí- Loučky není nyní ani v plánu projektovat, během
položení nového povrchu na trase Rohliny -Klokočí, by mělo následně
dojít k vyfrézování a opravě obrazců v úseku Klokočí - Loučky.
- důvodová zpráva Krajského úřadu k petici občanů je zveřejněna na
webových stránkách obce Loučky.
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Rozpočet
na na
rokrok
2018
Rozpočet
2018
příjmy
částka
paragrafpoložka
DPFO závislá
380 000
0000
DPFO osvč
8 000
0000
DPFO srážková
35 000
0000
DPPO
372 000
0000
DPH
730 000
0000
Poplatek za KO
55 000
0000
Poplatek za psy
1 600
0000
Odvod z loterií
0
0000
Správní poplatky
500
0000
Poplatek ze vstupného
0
0000
Daň z nemovitostí
80 000
0000
Vodné
8 000
2 310
Hřbitovní poplatky
5 000
3 632
Nájemné
68 000
3 612
Transfer státní správa
60 900
0000
ost. Neinvestiční transfery
22 000
0000
Úroky
0
6 310
Příjem z prodeje pytlů
10 000
3 722
Příjem eko-kom
10 000
3 725
Vypořádání závazků minulých let
0
Příjmy celkem
1 846 000
vyvěšeno :

12.1.2018

sejmuto:
schváleno dne

22.2.2018
22.2.2018

výdaje
paragraf
Jarmark
50 000
2 141
Zimní údržba
95 000
2 212
Dopravní obslužnost
15 000
2 221
Knihovna
15 000
3 314
Kultura, vítání, gratulace
20 000
3 399
Bytové hospodářství
10 000
3 612
Veřejné osvětlení
100 000
3 631
Hřbitov
100 000
3 632
Komunální služby a územní rozvoj 500 000
3 639
Komunální odpad
50 000
3 722
Tříděný odpad
20 000
3 725
Zeleň
10 000
3 745
Ochrana obyvatel
10 000
5 212
Požární ochrana
25 000
5 512
Zastupitelstvo
400 000
6 112
Volby prezidenta ČR
22 000
6 118
Činnost místní správy
375 000
6 171
Poplatky peněžním ústavům
7 000
6 310
DPPO – obec
22 000
6 409
Výdaje
1 846 000
Splátka úvěru
0
Výdaje celkem

1 846 000

Rozpočet na rok 2018 je schválen jako vyrovnaný.

třída 1 - daňové příjmy
třída 2 - nedaňové příjmy
třída 4. -přijaté transfery

1 662 100
101 000
82 900

třída 5.- výdaje
třída 8.- financování

Odpad

Bioodpad
Obec Loučky získala od Krajského úřadu Libereckého kraje dotaci na projekt
„I v Loučkách třídíme!“ a díky tomu pořídila pro občany obce kompostéry
o objemu 1100 l .
Počet kompostérů je omezen a další nákup obec
neplánuje.
Poslední kompostéry jsou k dispozici do 30.5.2018
na tel. čísle 776 695 828.
K uložení většího množství mohou občané i nadále
využít kompostárnu v Turnově, kde jim bezplatně
přivezený odpad odeberou.
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1 846 000
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Nebezpečný odpad

Přijímány budou pouze:

Ve sběru a likvidaci nebezpečného odpadu, dochází od
letošního roku k podstatným změnám. Sběr bude sice
probíhat jako doposud 2x ročně, ale občané budou
muset svůj odpad předávat osobně pracovníkům
Severočeských
komunálních
služeb.
Všechny
předávané kapaliny musí být v původním obalu,
řádně označeny. Neoznačené nádoby s nejasným
obsahem, nebudou přebírány.
Dále nebude možné již odevzdávat elektroodpad.

Termín svozu

neděle 3.6.2018 ,

12:50 – 13:00 hod.

- Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek,
vč.olejových filtrů
- Oleje a tuky
- Absorpční činidla
- Barvy, lepidla a pryskyřice
- Rozpouštědla
- Kyseliny
- Zásady
- Nepoužitá léčiva
- Pesticidy
- Akumulátory, baterie, články a zářivky

Vekoobjemový odpad, uložení pneumatik
K odložení objemného odpadu slouží občanům Louček, kontejner, který je 2x ročně přistaven k hasičárně.
Letošní jarní termín byl vybrán s ohledem na pálení čarodějnic, tak, aby bylo možné věci, které na vatru nepatří do
tohoto kontejneru uložit. Podzimní termín přistavení bude oznámen na úřední desce.
A kam s pneumatikami?
Zpětný odběr je dán zákonem, probíhá bez nároku za úplatu (zdarma) bez vázanosti na koupi nové pneumatiky či jiné
služby. Pneumatiky jsou odebírány bez rozdílu jejich značky nebo typu. Na webových stránkách MŽP je zveřejněn
seznam povinných osob. V Turnově se jedná o tyto místa:
Modřišice 146
Ohrazenice 310
MOTOCYKLY Pavel Procházka
NÁŘADÍ Karel Jiránek s.r.o.
PYRAMIDA Průhonice s.r.o.
Seco GROUP a.s.
Přepeřská 1308
BestDrive Trutnov, Autoservis Havel s.r.o.
CS AUTOLADA spol. s r.o.

Přepeřská 1602
Volvo Group Czech Republic, s.r.o.
Volvo Group Czech Republic, s.r.o.

Sobotecká 222
FEBA s.r.o.
KARSIT HOLDING, s.r.o.

Svobodova 2050
KONTAKT - služby motoristům, spol. s r.o.
ŠKODA AUTO a.s.

Tříděný odpad
V obci máme tři místa pro odkládání tříděného
odpadu. Na parkovišti jsou umístěny kontejnery na
PET, papír a sklo. Ke věži u hasičské zbrojnice se
odkládají pytle s plasty, tetrapakem a černé pytle
s drobným kovovým odpadem a do kontejneru za
Sokolovnu mají občané možnost odložit objemný
kovový odpad.

Složka
odpadu
ROK
2017
2016
2015
2014

náklady
hmotnost v t

náklady
hmotnost v t

náklady
hmotnost v t

náklady
hmotnost v t

Odpad
Komunální ze hřbiodpad
tova
200301
200301
40 952
5688
12,936359
42 975
6 559
15,31694
47648
5812
14,6848
45428
4400
13,056782

Plastové
obaly
150102
7 856
0,991765
8 355
0,900593
5747
1,043504
5637
0,733221

sklo
1 472
0,917
1 840
1,596
1472
0,859
1945
1,436

Důrazně upozorňujeme, že zvláště ke věži hasičské
zbrojnice patří pouze odpad v pytlích žlutých, oranžových
a šedých, které na vyžádání bezplatně vydá obec,
popřípadě je možné si je vyzvednout v č.p. 10 u paní
Machutové. Do kontejneru k sokolovně patří pouze
kovový odpad – pračka je elektroodpad a bezplatně Vám ji
vezmou tam, kde si koupíte novou, stejně jako ledničku.

papír
Kov
150101 pytle
2 151 3 112
0,5658 0,07
2 390 1 756
0,542232
0,1
1434
0
0,794052
0
2138
0
1,14765
0

kompozitní
obaly
pneumatiky

150105
1 262
0,13
2 016
0,26
2591
0,1
1428
0,06

velkoobjemový
oddpad

celkem

160103
0
0,256
1 204
0,1
0
0
0
0

6 080
1,8
0
0
0
0
0
0

68576
17,66692
67 095
18,81577
64704
17,48136
60976
16,43365
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Čištění odpadních vod v Loučkách
Zastupitelstvo obce i nadále podporuje stavbu
DČOV. 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.

Okres Semily nebo Liberec?
Ministerstvo vnitra, na základě zájmu obcí opět
otevřelo diskuzi ohledně neskladebnosti územně
správního členění státu na území správního
obvodu obce s rozšířenou působností Turnov.
Je připravováno další jednání se všemi zástupci
samospráv (ORP Turnov), nicméně před samotným jednáním nabízí Ministerstvo vnitra možnost
k vyjádření, každé z obcí, kterých se to týká.
Ministerstvo předkládá k posouzení návrh dvou
základních variant řešení:
1) První varianta spočívá v připojení celého správního obvodu ORP Turnov k okresu Liberec.
2) Druhá varianta spočívá v rozdělení celého
správního obvodu ORP Turnov na základě současné okresní příslušnosti.
Varianta zřízení okresu Turnov je pro MV nepřijatelná
A jak to vidíte vy? Přijďte se vyjádřit na další
jednání zastupitelstva ve středu 27.června.

Společenská rubrika

Oznámení o vyhlášení revize katastru
nemovitostí
Obec Loučky podle ustanovení § 38 odst.1
písm.a)zákona č.256/2013 Sb.,o katastru nemovitostí
(katastrální zákon),
oznamuje
na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, Katastrální pracoviště Semily (dále jen „katastrální
úřad“) č.j. RO-2/2018-608, že v katastrálním území
Loučky u Turnova obce Loučky bude dne 1.5.2018
zahájena revize katastru nemovitostí a potrvá přibližně
do 31.12.2018.
Vlastníci nemovitostí v tomto katastrálním území a jiní
oprávnění se upozorňují na jejich povinnosti, vyplývající
z ustanovení § 37 odst. 1 katastrálního zákona, zejména
povinnost a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu
jednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce, b)
ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru
týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne
jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá,
nejedná-li se o listiny, které předkládají příslušné státní
orgány přímo k zápisu do katastru nemovitostí, c) na
vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro
zápis do katastru.

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
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