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PA R T N E R
ZPRAVODA JE

Čipování psů

Dubnové pranos�ky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne.
Na mokrý duben - suchý červen.
Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu.
Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.
Když dubnový vítr do stodoly fučí, po žních
díru nenajde.
Co duben našetří, to květen spálí.
Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen
nebo strom.
Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.
Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší.
Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude
květen nepříjenmý jistě.

V dubnu oslaví své krásné jubileum
paní

BARÁNKOVÁ MARIE
BARTOŠOVÁ JAROSLAVA
BARTOVSKÁ MARIE
BRUNOVÁ JAROSLAVA
DURČOVÁ BOŽENA
KUTLÁKOVÁ ANTONIE
MARKOVÁ MARGITA
MERCSAK HENRYKA

pan

ADAMEC FRANTIŠEK
BAJCAR JAN
CASTILLO GONZÁLEZ BENITO
ČIŽMAR JOSEF
DANIHEL ADAM
LEPSCHY HELMUT
MAJER KAREL
MARÝZEK PAVEL
ŠTUBNER JIŘÍ

Všem výše uvedeným přejeme vše nejlepší, plno životních
radostí a mnoho dalších let spokojeného života.

Uzávěrka příš�ho čísla:

21. 4. 2021

LOUČOVICKÝ ZPRAVODAJ

periodický tisk územního samosprávného celku obce Loučovice
Vydává: Obec Loučovice, IČ: 00245984, Registrační značka: MK ČR E 22951, Datum vydání: 29. 3. 2021
Odpovědný redaktor: František Fazekas, Adresa redakce: OÚ Loučovice, 382 76 Loučovice 51,
e-mail: zpravodaj@loucovice.info, tel.: 380 748 115, Tisk: TISKÁRNA ČERNÝ s.r.o., Černá v Pošumaví.
Distribuce: OÚ Loučovice.
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OŘEZÁVÁNÍ STROMŮ V PARKU

V

ážení spoluobčané,
na konci ledna začali arboristé v parku
ořezávat stromy a skončili v polovině března
stromem nejblíže k bráně parku. Jelikož obec
má dlouhodobě zájem park obnovit, začali
jsme tím, co tam již stojí, tedy právě těmito
stromy. Cílem bylo zvýšení korun stromů, čemuž předcházela odborná prohlídka všech
dřevin.
Při této prohlídce se zjistilo, že jeden ze stromů byl v minulosti zcela nevhodně ořezáván
a je ve špatném stavu, a bylo nám doporučeno jeho pokácení. Abychom předešli jeho
úplné ekologické ztrátě, ponechali jsme z něj
několikametrové torzo pro případné osídlení
nejrůznějšími živočichy, případně k zahnízdění
nějakým ptactvem, v ideálním případě ovšem
doufáme v jeho životaschopnost a nový růst.
Veškeré zásahy do dřevin, které jste za uplynulé týdny v parku pozorovali, probíhaly rukou
odborníka a šlo pouze o zdravotní, v minimální
míře o redukční řezy. Zdravotní řezy jsou v současné době nejpoužívanějším řezem stromů
sloužící k udržení přiměřeného zdravotního
stavu stromu a zajištění jeho provozní bezpeč-

nosti. Tento řez stromů se většinou opakuje
po třech až sedmi letech, záleží na zdravotním
stavu samotného stromu, nicméně je snad
všem jasné, že tuto věc jsme u našich stromů v
minulosti velmi zanedbali. Redukční řez je pak
zaměřený na redukci koruny stromu a provádí
se u stromů poblíž domů, elektrického vedení či u stromů nakloněných. V našem případě
se redukční řez dělal pouze jeden a to právě u
nadzemního vedení.
Celá akce se nesla v duchu zajištění provozní
bezpečnosti v okolí stromů a rádi bychom tímto zásahem předešli nutnosti jejich brzkého
pokácení. Pevně doufáme, že se nám park již
brzy podaří obnovit a tyto stromy, v tuto dobu
již téměř to jediné, co v parku zbylo po panu
Porákovi, zde budou pomyslným propojením
minulé podoby parku s tou budoucí.
Vedení obce se zavázalo, že do konce letošního roku dokončí projekt nového parku. Přejme si tedy, ať se brzy potkáváme v parku v
jeho novém kabátě.

- Obec Loučovice inzerce:
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ZASTUPITELSTVO

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČOVICE KONANÉHO DNE 17. ÚNORA 2021
OD 17:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU LOUČOVICE
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 14/2021
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje ověřovatele zápisu pana Petra Procházku a Eduarda Bence.
Usnesení č. 15/2021
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje program zasedání doplněn o uvedené body:
•
Proplyn zábor žádost
•
Nabídka - ZŘ - ZTV Dvorečná
•
Příkazní-smlouva_Loučovice_ZŘ
•
VR_koncese “Služby pro výběr provozovatele vodovodu a kanalizace v majetku
obce Loučovice“
•
Žádost o nájem bytu
•
Žádost o prodej pozemku 124/1 v k. ú.
Dvorečná - záměr
•
Komise na vyřazení knih
•
Smlouva s JČ1
•
Rozpočet sociálního fondu na rok 2021
•
Cenová nabídka ADMIN + ZVA Loučovice
1
•
Cenová nabídka ADMIN + ZVA Loučovice
2
Usnesení č. 16/2021
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje rozpočet na rok 2021.
Usnesení č. 17/2021
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje střednědobý rozpočtový výhled obce 2021- 2025.
Usnesení č. 18/2021
Zastupitelstvo obce Loučovice bere na vědomí
rozpočtové opatření 11/20.
Usnesení č. 19/2021
Zastupitelstvo obce Loučovice nominovalo z
řad zastupitelů pana Kubíka, Štubnera, Procházku, Hüttnera, Hackla a paní Hüttnerovou
jako náhradnici do výběrové komise pro zakázku malého rozsahu.
Usnesení č. 20/2021
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje podání žádosti o grant investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí jihočeského kraje na rok 2021.
Usnesení č. 21/2021
Zastupitelstvo obce Loučovice:
I. bere na vědomí ́
ad a) návrh na pořízení změny č. 7 územního
plánu Loučovice JUDr. M. P. dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
ad b) stanovisko pořizovatele prověřující formální náležitosti návrhu dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,
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II. schvaluje
pořízení změny č. 7 územního plánu Loučovice, s tím, že zároveň pro danou lokalitu bude
pořízena územní studie detailněji prověřují
možnosti zástavby a stanovující její regulaci,
III. rozhodlo
že pořizovatelem změny č. 7 územního plánu
Loučovice bude Obecní úřad Loučovice, který
si zajistí splnění kvalifikačních požadavků uzavřením příkazní smlouvy s Ing. arch. Radkem
Bočkem. IČ: 88184684, kdy náklady na pořízení ponese v plné výši žadatel,
IV. souhlasí
s tím, že zpracovatelem změny č. 7 územního
plánu Loučovice bude Projektový ateliér AD,
s.r.o., zodpovědným projektantem Ing. arch.
Jaroslav Daněk., IČ: 25194771, kdy náklady na
zpracování změny ponese v plné výši žadatel,
V. ukládá
Obecnímu úřadu Loučovice, pořizovateli této
změny, zajistit zpracování návrhu obsahu
změny č. 7 dle přiloženého návrhu, požádat o
stanoviska NATURA/SEA Krajský úřad Jihočeského kraje dle ust. § 55a stavebního zákona
a následně předložit obsah změny vč. zkráceného postupu pořízení zastupitelstvu obce
k projednání.
Usnesení č. 22/2021
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje
rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Loučovice.
Usnesení č. 23/2021
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje návrh
odpisového plánu ZŠ a MŠ Loučovice.
Usnesení č. 24/2021
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje účetní závěrky ZŠ a MŠ Loučovice.
Usnesení č. 25/2021
Zastupitelstvo obce Loučovice revokuje usnesení 3/2021 ze dne 13. 1. 2021 takto: Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje prodej
pozemku p. č. 124/6 vzniklý oddělením od pozemku p. č. 124/1 dle GP 126-23/2020, potvrzeným KÚ pro Jihočeský kraj, KP Český Krumlov dne 5. 11. 2020 PGP – 1291/2020-302, o
celkové výměře 84 m2 v k. ú. Dvorečná panu
P. A., nar. XXXX, bytem Loučovice X, 38276 Loučovice za cenu 250 Kč za m2 bez DPH + veškeré náklady spojené s prodejem.
Usnesení č. 27/2021
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje přidělení obecního bytu paní V. D. na základě její
žádosti v domě číslo popisné 60.

Usnesení č. 28/2021
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o
úvěru se společností Komerční banka, a.s.,
jejímž předmětem je přijetí municipálního investičního úvěru ve výši 25.000.000,00 Kč , za
účelem financování projektu Předfinancování
dotace na projekt Novostavba domů na p.č.
130/1 v Loučovicích se sociálním bydlením,
splatného 31.12.2023, s úrokovou sazbou 1M
PRIBOR a pevné odchylky ve výši 0,45 % p.a.
po celou dobu úvěru.
Usnesení č. 29/2021
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o
úvěru se společností Komerční banka, a.s.,
jejímž předmětem je přijetí úvěru ve výši
30.000.000,00 Kč , za účelem Spolufinancování projektu Novostavba domů na p.č. 130/1 v
Loučovicích se sociálním bydlením, splatného
31.12.2032, s úrokovou sazbou 1M PRIBOR a
pevné odchylky ve výši 0,45 % p.a. po celou
dobu úvěru, ostatní podmínky dle návrhu úvěrové smlouvy, která je přílohou zápisu.
Usnesení č. 30/2021
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o
úvěru se společností Komerční banka, a.s.,
jejímž předmětem je přijetí municipálního
investičního úvěru ve výši 18.000.000,00 Kč
, za účelem financování projektu Výstavba
ZTV na pozemcích obce Loučovice, splatného
31.12.2024, s úrokovou sazbou 1M PRIBOR a
pevné odchylky ve výši 0,45 % p.a. po celou
dobu úvěru.
Usnesení č. 31/2021
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje účetní odpisový plán Obce Loučovice na rok 2021.
Usnesení č. 32/2021
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje odpuštění nájemného pro pana K. za rok 2020 a
2021 z důvodu vládních nařízení a nemožnosti
provozovat bar v KD Loučovice čp.179. Nájemné za jeden rok by činilo 4800,- Kč.
Usnesení č. 33/2021
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje pronájem části pozemku p. č. 212/11 v k. ú. Loučovice o výměře 100m2.
Usnesení č. 35/2021
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje žádost o poskytnutí dotace Domov pro seniory
Kaplice v celkové výši 5 000,- Kč.
Usnesení č. 36/2021
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje zřizovací listinu organizační složky ,,Pečovatelská
služba Loučovice” navrženou panem starostou Ing. Kubíkem dne 25. 1. 2021 jako návrh,
která bude přílohou tohoto zápisu jako Zřizovací listina.

Usnesení č. 37/2021
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje žádost o poskytnutí dotace Royal Rangers v celkové výši 5 000,-Kč.
Usnesení č. 38/2021
Zastupitelstvo obce Loučovice bere na vědomí
žádost Extreme Kayak Club o podporu závodů
a pronájem pozemků k akci DEVILS EXTREME
RACE 2021.
Usnesení č. 39/2021
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č.1/2021, kterou
se ruší„Obecně závazná vyhláška č. 1/2008,o
doplnění OZV č. 4/2007, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání
psů, kterou se zároveň stanoví povinnost trvalého označování psů.
Usnesení č. 40/2021
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje
zvláštní užívání – dočasný zábor – účelové
komunikace na p. p. č. 588/3 a 594/1 v k. ú.
Loučovice v majetku Obce Loučovice, za účelem zajištění nepřetržité dodávky plynu do regulační stanice RS Loučovice v rámci přeložky
vysokotlakého plynovodu DN200 zásobující
mimo jiné i RS Loučovice, která je součástí
výstavby dálnice D3-311 Třebonín – Kaplice,
jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic
ČR.
Usnesení č. 41/2021
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje uzavřít smlouvu na zajištění zadávacího řízení na
zakázku LOUČOVICE, DVOREČNÁ - zásobování pitnou vodou a odkanalizování (1.Etapa)
se společností Institut pro veřejné zadavatele, s.r.o.IČ: 03920071Křenova 438/3, 162 00
Praha 6 statutární zástupce Ing. L. N. jednatel
za cenu za zadávací řízení 48.000 Kč bez DPH
58.080 Kč vč. 21 % DPH.
Usnesení č. 42/2021
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje uzavřít se společností Institut pro veřejné zadavatele, s.r.o.Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
– Veleslavín IČO: 03920071 / CZ03920071Komerční banka, a.s. 107-9698040207/0100
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 239980. Jednající Ing. Liborem Novákem, jednatelem společnosti, příkazní smlouvu č. 05-21-01: Předmětem této Smlouvy je
závazek Příkazníka pro Příkazce na jeho účet
zařizovat za úplatu níže uvedené právní jednání, úkony a činnosti spočívající v poskytování
služeb souvisejících s administrací veřejné zakázky na stavební práce s názvem „LOUČOVICE - NAPOJENÍ VODNÍCH ZDROJŮ, ÚPRAVA ÚV
A KANALIZACE – 2. etapa“ (dále též „veřejná
zakázka“) zadávané v režimu zjednodušeného

podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále též „zákon“ a/nebo „ZZVZ“). Předmětem
Smlouvy je dále závazek Příkazníka poskytovat na žádost Příkazce související poradenské
služby a dále závazek Příkazce zaplatit Příkazníkovi sjednanou odměnu.Odměna za plnění
předmětu dle čl. I odst. 3 Smlouvy se sjednává
ve výši 48.000 Kč bez DPH (slovy: čtyřicet osm
tisíc korun českých). K odměně bude připočítána daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši dle
aktuálně platných právních předpisů.
Usnesení č. 43/2021
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje výzvu
k podání nabídky a prokázání kvalifikace, zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
zadávanou mimo režim zákona. Název výzvy
zní :„Služby pro výběr provozovatele vodovodu a kanalizace v majetku obce Loučovice“
Usnesení č. 44/2021
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje na základě žádosti paní A. M. narozené XXXX trvale
žijcí na adrese Loučovice XX přidělení volného
bytu č.p. 54 v Prokopě.
Usnesení č. 45/2021
ZO Loučovice schvaluje vyvěšení záměru prodat parcelu p. č. 124/1 v k. ú. Dvorečná po
dokončení již schválených prodejů parcel oddělených z této parcely.
Usnesení č. 46/2021
Zastupitelstvo obce Loučovice vybralo z řad
zastupitelů tyto členy komise na vyřazení knih
z Obecní Knihovny Loučovice – Radima Štubnera, Šárku Hüttnerovou a Stanislava Hackla.
Usnesení č. 47/2021
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje uzavřít smlouvu o mediální prezentaci s JČ1 z.s
zastoupený předsedou J. P. Dolní Svince 4382
32IČ: 014 38 921DIČ: 014 38 921bankovní
spojení: Moneta bank č. ú.: 210316089/0600.
Obec Loučovice se zavazuje uhradit dle smlouvy částku ve výši 60 000 Kč. Platba proběhne
na základě faktury vystavené JČ1.
Usnesení č. 48/2021
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok 2021.
Usnesení č. 49/2021
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje uzavřít smlouvu se společností Energy Benefit
Centre, akciová společnost, IČ: 290 292 10
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 – Veleslavín,
na akci „Novostavba bytových jednotek se
sociálním bydlením v Loučovicích – objekt SO
01“.
Předmět nabídky: Kompletní administrace dotace z SFPI včetně závěrečného vyhodnocení

akce za těchto platebních podmínek:
1. Administrace dotace během realizace
projektu 89 000 Kč bez DPH.
2. Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA)
25000 Kč bez DPH.
3. Zprávy o udržitelnosti 20x 3 000 Kč bez
DPH.
Usnesení č. 50/2021
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje uzavřít smlouvu se společností Energy Benefit
Centre, akciová společnost, IČ: 290 292 10
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 – Veleslavín,
na akci „Novostavba bytových jednotek se
sociálním bydlením v Loučovicích – objekt SO
02“
Předmět nabídky: Kompletní administrace dotace z SFPI včetně závěrečného vyhodnocení
akce za těchto platebních podmínek:
1. Administrace dotace během realizace
projektu 69 000 Kč bez DPH.
2. Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA)
15000 Kč bez DPH.
3. Zprávy o udržitelnosti 20x 3 000 Kč bez
DPH.
Usnesení č. 51/2021
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje prodej pozemku p. č. 133/13 vzniklý oddělením od
pozemku p. č. 133/1 dle GP č.760-13a/2019,
potvrzeným KÚ pro Jihočeský kraj, KP Český
Krumlov dne 4. 2. 2019 PGP – 320/2019-302,
o celkové výměře 1195 v k. ú. Loučovice panu
P. bytem Loučovice XX narozeném XX za cenu
150,-Kč za m2 bez zákonem stanovené DPH +
veškeré náklady spojené s prodejem.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
Usnesení č. 26/2021
Zastupitelstvo obce Loučovice neschvaluje
prodej části pozemku 133/1 v k. ú. Loučovice.
Usnesení č. 34/2021
ZO Loučovice neschvaluje vyvěšení záměru
pronájmu části parcely p. č. 192/3 v k. ú. Loučovice.

POZNÁMKA:
Úplný zápis je ve smyslu ust. § 95 odst. 5 zákona o obcích uložen na obecním úřadu k nahlédnutí.
Obecní úřad je na požádání povinen umožnit
občanům nahlédnout do zápisu ze zasedání
zastupitelstva obce.

strana 5

ČIPOVÁNÍ PSŮ
za psa neočkovaného proti vzteklině, za což
hrozí pokuta až 50 000 Kč ve správním řízení.
Skutečnost o nečipování psa může být zjištěna
veterinárním lékařem při vyšetření pacienta a
dále v případě poranění člověka daným zvířetem, kdy se číslo čipu zapisuje do protokolu.
A co se stane, když nečipovaný pes poraní člověka a má očkování proti vzteklině?

V

ážení občané,
zastupitelstvo obce Loučovice se na svém
zasedání dne 17. 2. 2021 rozhodlo, že již nebude nadále hrazeno a zpětně propláceno
čipování psů. Důvodů k tomuto rozhodnutí
bylo několik. O čipování psů bylo v posledním
období napsáno mnoho článků a to zejména z
důvodu legislativních změn od 1.1.2020.
"Již rok u nás platí povinnost čipování psů. To
pomáhá jednodušší identifikaci zvířete, pokud
se ztratí či někomu ublíží, ale také je díky tomu
možné lépe potírat nelegální množírny. Nyní v
zákoně doplňujeme právní úpravy centrálního
registru, což dovršuje úsilí o co nejpřesnější
evidenci psů," řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.
V současné době je čip jedním ze způsobu nezaměnitelného označení zvířete při cestování
po EU, a také proto by měl být v souladu s mezinárodní normou pro RFID - ISO 11784/85 a
měl by obsahovat označení země původu psa
(pro ČR 203), což je možné ověřit pomocí čtecího zařízení.
Čipování provádějí veterinární lékaři, kteří
splňují určité předpoklady dané Komorou
veterinárních lékařů ČR. Protože jde o zákrok
jednorázový a na celý život psa, doporučuje se spíše než o cenu zajímat o to, kde bude

pes zaregistrovaný, jak pečlivě byla vyplněna tzv. registrační karta a zda bylo čtečkou
zkontrolováno, zda byl čip opravdu aplikován.
Nejčastěji se čip aplikuje na levou stranu krku
zvířete, když tedy přiložíte čtecí zařízení k tomuto místo, zařízení jej najde a zobrazí Vám
kód čipu.
Ve středu 15. ledna 2021 nabyla účinnosti rozsáhlá novela zákona o veterinární péči
(veterinárního zákona). Psi budou muset být
označeni nejpozději do tří měsíců věku. Pokud z chovu přechází k novému majiteli před
dovršením tří měsíců, musí být v okamžik
přechodu již označená. Novela také navyšuje
maximální sankci, kterou lze za nesplnění této
povinnosti uložit z 20 000 na 50 000 Kč. Čipy
tedy štěňata musí vždy dostat před odevzdáním novému majiteli. V praxi to tedy znamená, že když si domů přinášíme nového miláčka, ať už se jedná o štěňátko nebo dospělého
psa, má být již očipovaný od chovatele nebo
původního majitele. Pokud budu jako nový
majitel důsledný, nemohu převzít nečipovaného psa. Z tohoto důvodu již bylo zpětné
proplácení čipování naším obecním úřadem
nadbytečné a bylo to považováno za neúčelové nakládaní s financemi.
Dejte si, prosím, na tuto věc pozor a nepřebírejte nečipovaného psa nebo štěně. Z legislativního hlediska je nečipovaný pes považován

U všech psů (načipovaných i nenačipovaných)
bude vždy provedeno klinické vyšetření bezprostředně po poranění a opakovaně 5. den.
Na nenačipovaného psa bude z legislativního
hlediska pohlíženo jako na psa bez platného
očkování proti vzteklině (a za to hrozí výše
zmíněná pokuta až 50 000 Kč). Veterinární
lékař by pak měl nahlásit Krajské veterinární
správě absenci čipu u psa.
Centrální evidence psů (CEP) bude zavedena
od 1. ledna 2022. Do tohoto informačního
systému budou mít přístup soukromí veterinární lékaři, Státní veterinární správa a Policie ČR (při nalezení psa). Za zapsání psa do
centrální evidence bude cenu určovat individuálně soukromý veterinární lékař v rámci
ceny za vakcinaci proti vzteklině. Veterinární
lékaři budou povinni zapsat psa do této evidence do 7 pracovních dní od čipování nebo
očkování (přeočkování). Ve stejné lhůtě musí
také zapsat změny v informacích o chovateli.
Všechny tyto zápisy je povinen zajistit chovatel. Záznamy starší více než 20 let budou z registru vyřazeny.
Milý občané vedení obecního úřadu nezrušilo
zpětné proplácení z důvodu neochoty podílet
se na čipování.
Po několika zákonných úpravách to již prostě
nedávalo žádný smysl, protože stát tuto povinnost přesunul na chovatele psů.
Věnujte tedy zvýšenou pozornost při koupi
nového psa a trvejte na čipování, očkování a
od příštího roku také na zavedení čipu do CEP.
Přejeme Vám mnoho radostí s Vašimi domácími mazlíčky.
- Obec Loučovice -

NOVÝ TAJEMNÍK

J

ak jste se možná již doslechli, zastupitelstvo
obce se na svém nedávném zasedání rozhodlo po dvou letech opět zřídit na obecním
úřadě místo tajemníka.
Bylo vypsáno řádné výběrové řízení na obsazení této pozice.
Do termínu uzávěrky přihlášek se přihlásili tři
zájemci a dva postoupili do užšího výběru.
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Na základě nastavených kritérií výběrového
řízení a doporučení výběrové komise byl na
místo tajemníka obce vybrán pan Mgr. Daniel
Hovorka.
K nastoupení do funkce pana Hovorky brání již
pouze schválení ředitele Krajského úřadu, což
nařizuje zákon.

pělivě očekávají nástup svého nového vedoucího.

Všichni zaměstnanci obecního úřadu, již netr-

- Obec Loučovice -

Pevně věříme, že i Vy občané se brzy za panem
tajemníkem podíváte a seznámíte se s ním.

ROZPOČET OBCE
Obec Loučovice a jeho vedení má na letošní
rok v plánu řadu věcí a naplánovaných investičních akcí.
Z největších investic na letošek plánujeme již
započatou stavbu Novostavba domů se sociálním bydlením, dále plynofikace sídliště, vrty
Dvorečná Nové vodní zdroje, výstavba ZTV na
Dvorečné, oprava komunikace před bývalým
areálem Prokopské papírny, oprava hasičské
zbrojnice, pokračování v akci Skládka Čertova
stěna a rádi bychom dokončili přípravu projektové dokumentace na park u vily.
K podrobnějším komentářům k jednotlivým
akcím se budeme pravidelně vracet v nadcházejících vydáních Loučovického zpravodaje.

Z

astupitelstvo obce na svém posledním
zasedání schválilo rozpočet obce na rok
2021, který byl předložený panem starostou.
Jelikož se jedná o jedno velmi důležité ne-li
nejdůležitější usnesení z celého roku, zaslouží
si jistě krátký komentář.
Celý rozpočet vychází z předpokládaných příjmů 83 811 000,- a výdajů 124 376 000,Rozdíl bude financován ze zůstatku z minulého období a několika investičních úvěrů,

která má pan starosta již nasmlouvané a
schválené zastupitelstvem.
Sestavování rozpočtu na tento rok bylo obzvláště složité. Bylo mnoho neznámých položek, zejména na straně daňových příjmů. Stát
zrušil superhrubou mzdu, což bez kompenzace obcím v případě Loučovic znamená výpadek několika stovek tisíc. O kompenzacích
ze strany státu se rozhodlo na samém závěru
roku.

Dostávejte
informace z naší obce
prostřednictvím
SMS a e-mailů

Bezplatná
služba

K odběru zpráv
se můžete
zaregistrovat

Jednoduchá
a rychlá registrace

@

SMS

S
SM

@

Jedná se o jeden z nejnáročnějších roků v rozsahu a množství rozpracovaných investic.
V naší obci bude tento rok probíhat skutečně
čilý stavební ruch a s tím spojené problémy.
Předem se všem omlouváme za prašnost,
hlučnost, dopravní komplikace a uzavírky, které nás jistě čekají.
Prosíme proto občany o shovívavost a trpělivost a děkujeme předem za pochopení.
- Obec Loučovice -

SMS
@

S
SM

@

SMS

SMS

@

@

@

SMS

SMS

SMS

@

@
SMS

Možnost výběru
kategorií zpráv

Jeden účet
pro více služeb

Na webových stránkách naší obce

Osobní údaje
v bezpečí

Jednoduše načtením QR kódu
nebo

Zaregistrovat se
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KOMUNÁLNÍ ODPAD

O

d začátku roku máme v platnosti nový
zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. Důvo-

dem je především omezení ukládaní odpadu

vychází poplatky za uložení na skládku na 500

Kolik asi váží plný kontejner špatně vytříděné

korun za tunu. Nad tuto hranici bychom již za-

biomasy, která nakonec skončí v komunálním

platili 800 korun za tunu.

na skládky s cílem co nejvíc odpadu recyklovat. Od roku 2030 bude zákaz skládkování vy-

V dalších letech se limit na slevu poplatku sni-

užitelných odpadů.

žuje v produkci odpadu na hlavu vždy o 10 kg,

Z tohoto důvodu bude muset vedení obecní-

tj. v roce 2022 na 190 kg, v roce 2023 na 180

ho úřadu stále častěji řešit problematiku odpadů spojenou s těmito otázkami.
Jak stále a systematicky snižovat množství vyprodukovaného komunálního odpadu?
Jak motivovat občany ke správnému třídění?
Jak postupovat tak abychom nemuseli občanům zdražovat poplatky za komunální odpad?

kg, atd. Pokud tohoto limitu nedosáhneme,
bude muset obec zaplatit za skládkování da-

možnosti uložení v barevných popelnicích a
kontejnerech. Tímto ušetříme nejen na platbách obci, ale následně i sobě za poplatky.
Pokud nebude docházet ke snižování produmu třídění, budou pravděpodobně muset bu-

uvědomit, že do popelnice patří pouze to,

doucí zastupitelstva přistoupit k opětovnému

co se nedá dále zpracovat. Z tohoto pohledu

zdražení poplatku za komunální odpady.

ným a správným tříděním je možné produkci
komunálního odpadu, která skončí v popelnicích, výrazně snížit.

Přiložené fotografie názorně ilustrují, že ne
všichni třídíme správně a efektivně.
Tyto kontejnery určené na biomasu museli být
vysypány do komunálního odpadu.
Na určené skládce, za nás občany, takto špatně vytříděný odpad nikdo přebírat nebude.

Pokud je množství komunálního odpadu na

A i jeden špatně vysypaný odpadkový koš

obyvatele v naší obci maximálně 200 kg za

může evidentně znehodnotit celý správně vy-

rok (zde jsme na hraně a někdy vysoko nad),

tříděný kontejner.
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Můžu i jako jednotlivec přispět na celkové
obecní náklady za vývoz komunálního odpadu?
Odpovězme si prosím zodpovědně každý sám.

dukci v domácnostech a maximálně využívejte

Zákon se dotýká každého z nás a je třeba si

určených na tříděný odpad. Pouze důklad-

200 kg za rok na obyvatele?

leko více. Proto třiďte odpad již při jeho pro-

kovaného komunálního odpadu a ke správné-

máme v obci dostatek barevných kontejnerů

odpadu? Lze takto dodržet zmiňovaný limit

- Obec Loučovice -

MEDIÁLNÍ PREZENTACE OBCE
propagačních materiálech obce vztahují-cích
se k akcím, dále pak bude jako mediální partner prezentována na oficiálních internetových
stránkách obce.
Pokud bude mít kdokoli z občanů dobrý nápad
na reportáž nechť se obrátí na vedení obecního úřa-du nebo přímo na pana Františka
Fazekase.
Budou vítány všechny dobré nápady a podněty.

Z

astupitelé obce Loučovice se na zasedání
dne 17.2. 2021 rozhodlo uzavřít smlouvu o

JČ1 se na základě této smlouvy zavazuje, že v

mediální pre-zentaci se společností JČ1 TELE-

ci, výrobu a vysílání pořadů a to minimálně v

VIZE JIŽNÍ ČECHY .

rámci své náplně práce zajistí obci prezentatomto rozsahu: reportáže z akcí dle požadavků obce, rozhovory se starostou obce nebo

Předmětem této smlouvy je zajištění mediální

jím pověřeným zástupcem, to vše v rozsahu

prezentace obce Loučovice v JČ1, JČ2, a Regi-

nejméně 12 pořadů ročně. Před-mětem této

onální televize CZ.

smlouvy je dále, že JČ1 bude prezentována na

Společnost JČ1 dále poskytla nad rámec uzavřené smlouvy službu, kterou nově naleznete
na webo-vých stránkách obce Loučovice, i videogalerii, kde najdete reportáže z Loučovic v
rámci pořadu Lipnožurnál.
Těšíme se na nové a zajímavé reportáže z Loučovic a okolí.

- Obec Loučovice -

TELEVIZNÍ MAGAZÍN O LIPENSKU A OKOLÍ
SLAVÍ 6. VÝROČÍ VZNIKU

N

a počátku byl projekt Cesty krajem myšlen
jako magazín pro hotely a penziony v okolí

Lipna. Původní představa byla, že si host pustí televizor a uvítá jej informace o dění v jeho
blízkosti, pozvánky na výlet do okolí, informace o půjčovnách a nejbližších akcích, které se
konají apod. Autoři magazínu byli Ivo Brabec
a Šárka Frenclová, tedy matadoři z doby TV
Gimi.

Projekt záhy začal přerůstat hranice Lipenska. Nejdříve byl postaven vysílač na Vítkově
Hrádku. Následně se začalo vysílat na Českobudějovicku. Netrvalo dlouho a od roku 2017
jej začala přebírat satelitní televize Regionální
televize CZ. To už byl magazín pravidelně uváděn v celé České republice.
Od listopadu loňského roku, kdy došlo k propojení dvou televizních studií a kdy vznikla Televize Jižní Čechy JČ1 a JČ2, dostal magazín
nový kabát a hlavně novou tvář. Bára Šímová,

která převzala produkci a redaktorskou část
výroby dala pořadu lehkost a moderní pojetí.
Sledovanost tak opět vzrostla o stovky diváků.
Po 6 letech jsme se rozhodli, že zpřístupníme
archiv všech 312 dílů (52 hodin), tak, abyste se
mohli podívat do historie nejen Lipenska, ale i
do jejího okolí. www.lipnozurnal.cz

- JČ1 a JČ2 Televize jižní Čechy -
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Foto: Helena Hurtová

Na krmítku jsou ptáci často v těsném kontaktu. Stehlík obecný, zvonek zelený.

Ptačí choroby
Pozorování ptáků na krmítku je krásný zážitek
a v tuhých mrazech pomáhá ptákům pravidelná
nabídka potravy přežít. Shlukování u krmítka má
ale i svá rizika, snadněji se mezi ptáky šíří případné
nemoci. Pokud se rozhodneme ptáky přikrmovat,
dělejme to správně a zodpovědně.

Zodpovědné přikrmování
•
•

•
•

•

•
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Přikrmujeme od listopadu do března,
případně je-li sněhová pokrývka.
Bezpečí – pozor na nárazy do skel
a kočky. Více o sklech na
www.birdlife.cz/ptaci-a-skla
Vhodná potrava – více na
www.birdlife.cz/prikrmovani
Výběr krmítka – stříška či zásobník chrání
potravu před vlhkostí. Lze snadno
vyčistit?
Čistota – denně odstraňujeme trus
a zbytky potravy. Pravidelně krmítko
čistíme (kartáč, slabý roztok Sava,
důkladně opláchnout, nechat vyschnout).
V případě výskytu nemocných ptáků
ihned zasáhneme.
www.birdlife.cz/choroby

Jak se pozná nemoc?
• Netečnost, načepýřené peří, menší úniková
vzdálenost.
• Pták zkrátka „nevypadá dobře“.

Prevence a léčba
• Pravidelná hygiena kolem krmítka a pítka.
Při výskytu nemoci okamžitě zakročit.
• Smysluplná léčba volně žijících ptáků není
možná.

nemoho

vyschnout nebo vymrznout. Sucho bi

v

e.

Pomoz

na www.birdlife.cz/choroby
doplnit fotkou.

minulosti.
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