Co s bobrem evropským?
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor
životního prostředí vydal opatření obecné
povahy, kterým se povoluje výjimka ze
základních ochranných podmínek silně
ohroženého zvláště chráněného druhu
živočicha bobra evropského (Castor fiber).
Ochrana bobrů je tedy na úrovni zákona zajištěna zákazy škodlivě
zasahovat do jejich přirozeného vývoje, zejména je chytat, chovat v zajetí,
rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno ničit, poškozovat či
přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je
držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje
nebo výměny. Za stanovených podmínek je však umožněno z těchto zákazů
povolit výjimku…
Základní potřebou bobrů je vybudování sídel, která jsou poměrně
rozsáhlá a tvoří je nora, polohrad a hrad. Nory bobři vyhrabávají ve vysokých
hlinitopísčitých březích s východem ukrytým pod vodní hladinou a suchou
komorou v suché části břehu. Pokud není možné zajistit suchou část doupěte
pod úrovní břehu, budují bobři z větví a bahna tzv. polohrady a hrady, a to
především v plochých nivách. Tato svá obydlí bobři udržují při jakémkoli
stavu vodu, přičemž v lokalitách s kolísající hladinou vody budují bobři
náhradní východy a nory.
Touto činností bobr negativně působí na stabilitu vodních toků, hrází
rybníků a nádrží a protipovodňových hrází. Může k poškození dojít zejména
v období zvýšené vodní hladiny při povodňových stavech.
Obec Losiná se nachází v zóně B, kde lze uplatnit výjimku pouze na
vymezené objekty, kterými jsou vodní toky, rybníky a jiná vodní díla
a stavby veřejné infrastruktury, a to pouze za podmínky, že činností bobra
dojde k ohrožení bezpečnosti, provozuschopnosti, stability těchto objektů,
k reálné hrozbě vzniku povodňové situace, zabránění odtoku vody při
povodních či k významnému omezení hospodářského využití okolních
pozemků. Jedná se tedy o situace, kdy může dojít především i k ohrožení
veřejného zdraví a veřejné bezpečnosti.
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Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Losiná
Ve čtvrtek 23. února 2017 se sejde zastupitelstvo obce k veřejnému
jednání. Bude probíhat v salónku kulturního domu od 18 hodin. Jedním
z hlavních bodů bude projednání Rozpočtu obce na rok 2017.
Další body jsou:
1. Přístupová komunikace chatová oblast Vinice
2. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku p.č. 1959/24
3. Smlouva se Státním pozemkovým úřadem
4. Rozpočet a soubor priorit na rok 2017
5. Smlouva na dopravní obslužnost na rok 2017
6. Vstup na pozemek (Berfikir Brno)
7. Smlouva o pojištění obce – dodatek č. 2
8. Smlouva o věcném břemeni s ČEZ Distribuce a.s.
9. Vstup na zónu Z02
10. Stavební uzávěra Štěnovice
11. Návrh na změnu dodavatele energií

Informace ZŠ Štěnovice
• Zápis do 1. ročníku základní školy se bude konat 4. dubna 2017
od 13 do 17 hodin ve třídě 3. A a 2. B v přízemí ZŠ Štěnovice.
K zápisu je potřeba přinést občanský průkaz rodičů, rodný list
dítěte a telefonní čísla obou rodičů. Tiskopisy k zápisu je možno stáhnout
na internetových stránkách školy www.zsstenovice.cz.

Informace COOP
Západočeské konzumní družstvo Plzeň oznamuje dočasnou změnu
provozní doby v prodejně potravin COOP v Losiné:
PO, ST, PÁ
SO

7:30 – 17:00
zavřeno

ÚT, ČT
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7:30 – 13:00

Návrh rozpočtu obce Losiná na rok 2017 ve zkratce
Obec a dotace
Obec Losiná podala v roce 2017 žádosti o tyto investiční i neinvestiční
dotace:
- Dotace na zateplení mateřské školy byla podána v lednu 2017
k Operačnímu programu životního prostředí, prioritní osa 5. Celkové
předpokládané výdaje projektu jsou 3,33 miliony korun, výdaje
způsobilé pro dotační podporu jsou 2,93 milionů korun a obec může
obdržet 40 – 60 % dotace. V měsíci březnu by již měly být vyhlášeny
schválené dotace.
- Dotace na víceúčelové hřiště byla podána koncem roku 2016
k dotačnímu programu Podpora materiálně technické základny
sportu, který vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Předpokládaný termín vyhodnocení žádostí o dotace je na přelomu
února a března. Celkové náklady na výstavbu víceúčelového hřiště
jsou 4,76 milionů, výše požadované dotace je 2,40 miliony a obec by
doplatila 1,67 milionů korun.
- Dotace na záchranu sochařského kamenického díla Sloup se sochou
sv. Jana Nepomuckého ve spodní části obce byla podána k
dotačnímu titulu Záchrana a obnova staveb drobné architektury
dotvářejících kulturní krajinu 2017 z Plzeňského kraje. Celkové
náklady na akci budou 108 tisíc korun a požadovaná dotace je 50
tisíc korun. O přidělení dotace bude rozhodnuto v dubnu.
- Dotace na výměnu vchodových dveří a zádveří kulturního domu byla
podána k dotačnímu titulu Podpora rozvoje venkovského cestovního
ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2017. Rozpočet na uvedenou akci je
454 tisíc korun, výše dotace může být 100 tisíc korun. O přidělení
dotace bude také rozhodnuto v dubnu.
- Začátkem března je možné podat dotaci na věcné vybavení losinské
jednotky sboru dobrovolných hasičů. Po společném jednání s hasiči
bylo vybráno věcné vybavení ve výši 77 tisíc korun. Při kladném
posouzení žádosti a s přihlédnutím k počtu žádostí může obec
obdržet dotaci na celé věcné vybavení.
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Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Přijaté transfery
Příjmy celkem
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

17.900.000 Kč
1.855.900 Kč
244.100 Kč
20.000.000 Kč
17.495.000 Kč
14.605.000 Kč
32.100.000 Kč

Rozpočet je stanoven jako schodkový, schodek ve výši -12.100.000 Kč je
vyrovnán financemi ušetřenými v předchozích letech.
V současnosti obec Losiná nemá žádné závazky vyplývající ze zadlužení
(úvěr, půjčka, návratná finanční výpomoc).

Pozvánky na akce v kulturním domě
24. února 2017

Hasičský ples – od 20 hodin

25. února 2017

Dětský maškarní bál – od 14 hodin

3. března 2017
10. března 2017

Babský bál – od 20 hodin
Keks koncert – od 20 hodin

Karneval pro dospělé
V Hospodě Pod lesem bude připraven MAŠKARNÍ BÁL na sobotu
11. 3. 2017 od 20 hodin. Hraje skupina W-BAND, vstupné činí 100 Kč,
v průběhu večera bude vyhodnocení masek. Jste srdečně zváni!

Hokej v únoru a březnu
Kvůli jarním prázdninám byly posunuty zápasy krajské soutěže mužů
v ledním hokeji. Nové termíny utkání budou pravděpodobně v těchto dnech:
Úterý 21. 2.

Město Zbiroh A - Sokol Losiná ZS Rokycany od 19:30

Sobota 25. 2.

HC Kralovice - Sokol Losiná

ZS Třemošná od 18:00

Neděle 12. 3.

TJ Baník Líně - Sokol Losiná

ZS Plzeň
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