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V obci proběhl na podzim čistění dešťové kanalizace a kamerové zkoušky, při kterých se bohužel
zjistilo, že některé kanály v obci není možné otevřít a čištění provést. Obec bude situaci řešit v
roce 2020.
Mikroregion Podkozákovsko získal dotaci od Libereckého kraje na projekt „Sdílená technika pro
komunální službu Mikroregionu“, obec tak má
k dispozici novou řetězovou pilu, prořezovou pilu,
čerpadlo, vapku a vysavač na listí.
V prosinci byla instalována nová lampa veřejného osvětlení na křižovatce u p. Bartošové.
Zastupitelstvo obce Loučky rozhodlo poskytnutí
peněžního daru ve výši 6 000 Kč z rozpočtu obce
na rok 2019 za účelem přispění do veřejné sbírky
vyhlášené Karlovarským krajem na pomoc obci
Bublava.
Severočeské komunální služby ohlásily zvýšení
sazby za vývoz popelnic od ledna 2020 zhruba o
2,-Kč na jeden svoz. Poplatky za popelnice na
rok 2020 můžete platit na osobně OÚ nebo na
účet obce (částku a platební údaje Vám můžeme
sdělit emailem). Splatnost za I. pololetí je do
konce dubna 2020.
Upozorňujeme nájemce hrobových míst, že se
uzavírají nové nájemní smlouvy na období od
1.1.2020 do 31.12.2029. Smlouvy bude možno
uzavřít do 30. 6. 2020 se zpětnou platností od
01. 01. 2020. Uzavírání smluv probíhá v úředních hodinách obce nebo po předchozí domluvě
se starostkou obce.

-

-

Připomínáme občanům, že je stále možné žádat o příspěvek 5 000 Kč na zpracování projektové dokumentace na domovní čističky odpadních vod. Obec pak poskytuje příspěvek domácnostem na samotnou stavbu DČOV, a to
50% pořizovací ceny, maximálně však částku
25 000 Kč (neplatí pro novostavby, kde musí
mít každá novostavba odpady vyřešeny dle
platné legislativy)
Obec schválila dvě „staronové“ vyhlášky. Vyhlášku č.1/2019 o místním poplatku ze psů a
vyhlášku č.2/2019 o místním poplatku ze
vstupného. Celé znění vyhlášek je zveřejněno
na webových stránkách obce, nebo jsou
k dispozici na obecním úřadě.

Naše Sokolovna dostala na podzim 2019
předčasný vánoční dárek!
Našly se „dobré duše“, které daly nejenom
nemalé peníze, ale i pracovníky a začaly
budovat novou podlahu, obložení a další
potřebné, tak aby sokolovna mohla začít
opět sloužit občanům Louček a okolních
obcí.
Součástí oprav je i instalace nového
plynového topení a stavba sprchového
koutu, aby se budova dala využít
i k letnímu ubytování sokolů, skautů či
jiných zájemců.
Obec Sokolu finančně přispěla v roce 2019
částkou 100 000 Kč.

Plán aktivit na rok 2020
• Vybudování čističky odpadních vod pro
budovu OÚ
• Vypracování studie na revitalizace návsi
od turnovského atelieru Pecka
• Prořezání porostu a úprava stezky směrem do Koberov (kolem rybníka)
• Oprava hřbitovní zdi (dotace)

Plán zasedání zastupitelstva obce na
1.pololetí roku 2020, vždy čtvrtek od 18:00

13.2. - 26.3. - 18.6.
Program bude zveřejněn před konáním na
úřední desce

Daně z nemovitostí
Vzhledem k tomu, že v loňském roce proběhla revize katastru v Loučkách je možné, že se u Vašich
pozemků změnila sazba domovní daně. Zkontrolujte si svá daňová přiznání, popřípadě navštivte
finanční úřad. Majetkové daně je potřeba nahlásit do konce ledna. Finanční úřad rozšiřuje na
posledních 14 lednových dnů pracovní dobu, a to PO-ČT 8:00-17:00, PÁ 8:00-14:00
Dále finanční správa upozorňuje na novelu zákona daně z nemovitých věcí. Dochází ke
změně podmínek osvobození pozemků s vybranými krajinnými prvky
Osvobození pozemku bude možné uplatnit v rozsahu krajinného prvku, a to skupiny dřevin,
stromořadí, travnaté údolnice, meze, příkopu, mokřadu, pokud bude tento prvek evidován v evidenci
ekologicky významných prvků.
Pokud chcete uplatnit osvobození od daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021
a krajinný prvek nemáte zapsán do evidence ekologicky významných prvků, je třeba podat
podnět pro jeho zapsání do 31. 12. 2020 na Státní zemědělský intervenční fond.
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Ten v současné době eviduje data o cca 15 000 krajinných prvcích, které se nacházejí na
zemědělsky užívaných pozemcích, nebo k nim přiléhají. Ve vztahu k těmto již evidovaným
krajinným prvkům není třeba podávat nový podnět (žádost) k jejich zapsání.
Dále místo pozemků, které nelze žádným způsobem využívat, budou osvobozeny příkopy,
mokřady, močály, bažiny, skalní útvary, rokle a strže, pokud jsou na pozemcích ostatních ploch
mimo zastavěné území obce a nejsou užívány k podnikání.
Zachováno bude rovněž osvobození pozemků, na nichž nachází ochranné pásmo vodního
zdroje I. stupně.
Podrobnější informace k aplikaci osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) novely zákona naleznete
na adrese https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2019/info-k-novele-zakona-dzn-10208

Sběr upotřebených jedlých olejů a tuků
Od 1.1.2020 jsou obce povinny zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a
tuků. Byly osloveny společnosti, které se touto činností zabývají, žádná do dnešního dne neprojevila
zájem tuto službu pro obec Loučky provozovat.
Důvodem pro tuto novou povinnost je, že jedlé oleje a tuky jsou kvalitní surovinou, která po zpracování může sloužit pro výrobu metylesteru jako přídavku k pohonným hmotám nebo po regeneraci
mohou být tyto využity v různých odvětvích (chemický, gumárenský, dřevařský průmysl). Upotřebené
jedlé oleje a tuky velmi často končí ve městech v kanalizacích a následně na čistírnách odpadních
vod, kde způsobují rozsáhlé problémy v provozované technologii čištění. Pokud se olej vyhodí např.
v PET lahvi do popelnice na směsný KO, tak zase znečišťuje lis v popelářském autě.
Podle různých ekologických organizací je možné malé množství kuchyňského oleje
z domácnosti i kompostovat v domácím kompostéru. Nejlepší řešení kompostování fritovacího
oleje je nechat olej nasáknout do nějakého přírodního sorbentu (například piliny, kartonový papír,
ubrousky) a pak tento materiál dát na kompost. Nasáklý olej se postupně rozloží v kompostu a nedochází k uvolnění tekoucího oleje do prostředí.

Jakmile bude společnost na sběr olejů v Loučkách zajištěna, budeme Vás informovat. Pokud budete
potřebovat olej odložit již nyní, přineste ho v PET lahvi na OÚ v době úředních hodin, oleje budeme
prozatím soustřeďovat vlastními silami.
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ADVENT V LOUČKÁCH

Rozsvěcení vánočního stromu

Loučecké Barborky

Divadelní představení o Červené Karkulce turnovského
souboru Na židli zpestřilo tradiční vánoční nadílku pro děti

Mikuláš, čerti a anděl

Vánoční tvoření

Adventní koncert v kostele se uskutečnil 15. prosince, sbor PROVAZ a nádhernou
vánoční atmosféru si přišlo užít více než 100 lidí. Na dobrovolném vstupném se
vybralo přes 5 000Kč, které byly věnovány na opravu naší sokolovny.
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 Lucie Stránská
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