LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 11/2014
Obecní úřad Lhotka, ul. Hořejší 16, 267 23 Lochovice, tel: 311 584 887
E-mail: ou.lhotka@tiscali.cz
http://oulhotka.hys.cz/ahlstrana.htm
Úřední hodiny OÚ: čtvrtek 18,00 - 20,00 hod.

Důležitá telefonní čísla:
Elektrický proud – poruchy
Voda
Starosta obce Lhotka

840 850 860
800 100 663
721 084 881

Nemocnice Hořovice
Dětská pohotovost Příbram
Velitel hasičů Lhotka

311 542 111
318 641 307
608 454 389

Usnesení 11/2014 z veřejného zasedání obce Lhotka ze dne 6. 11. 2014 (zkrácené znění)
1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) starostu a místostarostu obce Lhotka
b) předsedu/předsedkyni Kontrolního a Finančního výboru a Sociální komise
c) rozpočtové opatření č. 10 na rok 2014
d) inventarizační komisi a inventarizační plán
e) finanční dar pro MŠ Lochovice
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) aktuality z realizace kanalizace v obci
b) aktuality z realizace vodovodního přivaděče Lochovice - Lhotka
Restrukturalizace na obecním úřadě obce Lhotka a nové rozdělení kompetencí
Starosta obce - Tomáš Hejduk (6 pro x 1zdržel)
kompetence a vykonávaná činnost:
a)

územní plánování a územní rozvoj

b) dotační politika obce
c)

rozvoj a správa technické infrastruktury

d) jednání s úřady, czechpoint, datová schránka
e)

odpovědnost za informování veřejnosti o činnosti obce, Lhotecký zpravodaj

f)

svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce

Místostarosta obce - Martin Kratochvil (6 pro x 1zdržel)
kompetence a vykonávaná činnost:
a)

správa a evidence majetku obce v KEO4

b) správce obecního IT a domény www.oulhotka.cz
c)

odpadové hospodářství, životní prostředí

d) rozpočet obce (sestavování, kontrola finančního plnění, případná rozpočtová opatření)
e)

jednání s úřady, přihlašování obyvatel, úřední deska

Předseda Finančního výboru – Radek Filipovský (6 pro x 1zdržel)
kompetence a vykonávaná činnost – kontrolní činnost nad finančním hospodařením obce, kulturní činnost
- odpovědnost nad modernizací/rekonstrukcí hasičské zbrojnice
Předsedkyně Kontrolního výboru - Věra Šebková (6 pro x 1zdržel)
kompetence a vykonávaná činnost – kontrolní činnost nad plněním úkolů zadaných v usneseních
- pošta + spisová služba
Karel Fiala - kompetence a vykonávaná činnost – správa a údržba komunikací, zajištění zimního provozu komunikací
- zajištění dohledu nad výstavbou vodohospodářské infrastruktury
Lucie Slavíková - kompetence a vykonávaná činnost – evidence pokladny, výběr a evidence správních poplatků
Šárka Kocourková - kompetence a vykonávaná činnost – evidence obyvatel, výročí – jubilea
Lenka Cirklová – účetnictví, sestavování účetních výkazů, vedení bankovních účtů, daňová problematika

Nabídka palivového dřeva k prodeji
Zastupitelé obce Lhotka nabízí k odprodeji palivové dřevo, které je v současné době uskladněno vedle obecního úřadu
na „Pastušce“. Jedná se o kulatinu borovice, modřínu a smrku z prvotní prořezávky „Lomíčku“. Předmětem prodeje je cca 15 m3
dřeva. Prodej je po domluvě možné realizovat po libovolných objemech dle požadavku kupujícího.
Zároveň zastupitelé nabízí možnost realizace výřezu palivového dřeva v plánované trase
kanalizace – v lokalitě „Ernestky“ a pro rozšíření zemníku pro uložení přebytečné zeminy z realizace
rozvojových projektů v obci Lhotka v lokalitě „Lomíčku“.
Bližší informace jednotlivým zájemcům budou sděleny a konkrétní harmonogramy prořezávek budou dojednány na
Obecním úřadě o úředních hodinách.
Připravované – plánované projekty pro nové volební období:
a) výstavba vodohospodářské infrastruktury – výstavba kanalizace/vodovodního přivaděče
b) přístavba a rekonstrukce hasičské zbrojnice a modernizace ostatních budov ve vlastnictví obce Lhotka
c) zprůjezdnění ulice Krátká a pozemková směna v lokalitě fotbalového hřiště
d) příprava stavebních pozemků – výstavba technické infrastruktury v největší zastavitelné ploše v obci Lhotka
e) rozšíření sportovní nabídky v obci Lhotka – výstavba multifunkčního hřiště v obci Lhotka (tenis, basketbal, aj.)
f) rekonstrukce hasičské nádrže „Koupaliště“ v lokalitě sportovního areálu obce Lhotka
g) modernizace a další rozšíření prvků dětského hřiště
h) podpora turistiky a cykloturistiky v obci Lhotka – výstavba parkovacích stání, atd.
i) obnova a rekonstrukce dešťové kanalizace
j) obnova a rozšíření veřejného osvětlení
k) podpora spolkové činnosti a kulturního života v obci
l) údržba veřejného prostranství, modernizace třídění odpadů
m) dokončení převodu nemovitostí z Lesů ČR, s.p. na Obec Lhotka
n) oprava veřejných komunikací, atd.
Rozhodnutí o poskytnutí podpory na „Vodovodní přivaděč Lochovice – Lhotka“ podepsáno
Zastupitelé obce Lhotka informují občany, že rozhodnutí o poskytnutí podpory na akci „Vodovodní přivaděč
Lochovice – Lhotka“ z prostředků Ministerstva zemědělství bylo podepsáno a úspěšně bylo zahájeno jak čerpání
poskytnuté podpory, tak samotná realizace projektu.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Rekonstrukce hasičské zbrojnice finišuje, a proto jsou srdečně vítání všichni, kteří se chtějí
aktivně zapojit do realizace. Aktuální brigáda bude organizována tuto sobotu a neděli (8. a 9. 11. 2014) od
ranních hodin.
Kuželkáři
Naši kuželkáři - „A“ tým se po těsné porážce na hřišti „TJ Kovohutě Příbram B“ (výsledek 4,5 : 3,5 2387 : 2350) propadl po odehraném 8. kole z 3. příčky Krajského přeboru I. na 7. místo tabulky. „B“
družstvo TJ Lhotka podlehlo TJ Sokol Kostelec nad Č. l. „C“ v Krajském přeboru II a drží se na 11. příčce. V
9. kole zajíždí TJ Lhotka „B“ na hřiště TJ Sokol Kostelec nad Č. l. „B“ (pátek 7.11.2014 od 17:00 hod.) a TJ
Lhotka „A“ přivítá na domácím hřišti - TJ AŠ Mladá Boleslav „A“ (pátek 7.11.2014 od 18:00 hod.).
Čerti
Zájemci o mikulášskou nadílku dne 5. 12. 2014 ať se obrátí na telefonní číslo pana Dušana Hejduka:
607 823 235 (prosíme volat v pozdějších odpoledních hodinách) pro upřesnění počtu zájemců a stanovení
harmonogramu.
Rozsvícení vánočního stromku
Sbor dobrovolných hasičů zve děti i dospělé na slavnostní rozsvícení vánočního stromku v obci, který se
bude konat dne 29. 11. 2014 od 17.00 hod. Sraz je naplánován před Hasičskou zbrojnicí. Celou akci doprovodí
bohatý kulturní program SDH Lhotka.
Společenská rubrika
Životní jubileum
V měsíci listopadu 2014 oslaví významné životní jubileum:
Krubnerová Zdeňka

Vartýř Zdeněk

Vilhámová Helena

Groszová Eliška

Švihla Josef

K tomuto významnému životnímu výročí blahopřejeme a přejeme do dalších let
mnoho zdraví a spokojenosti.

