LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 1/2014
Obecní úřad Lhotka, 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
Velitel hasičů Lhotka

840 850 860
800 100 663
608 454 389

Nemocnice Hořovice
Dětská pohotovost Příbram

311 542 111
318 641 307

Usnesení 8/2013 z veřejného zasedání (zkrácené znění)
1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 10 na r. 2013
b) Prodej pozemku parcelní č. 217/4 v katastrálním území Lhotka u Hořovic
c) Rozpočet na rok 2014 jako schodkový
2. Zastupitelstvo bere na vědomí
a) Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 za rok 2013 k aktuálnímu datu.
b) Informace o změně regionální ceny za vodu z původních 44,- Kč/1 m3 bez DPH na aktuálních
44,90 Kč/1 m3 bez DPH (pro r. 2014)
c) Informace o výsledku výběrového řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby na akci
Vodovodní přivaděč Lochovice - Lhotka.
Hasičská zbrojnice - 2. etapa rekonstrukce
Zastupitelstvo obce Lhotka informuje občany, že dne 23. 12. 2013 vyhlásila MAS Karlštejnsko,
o.s. svou 5. výzvu pro podávání návrhu projektů pro 20. kolo příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje
venkova ČR na období 2007-2013, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD), Osa IV
Leader, Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie.
Předběžně alokovaná částka dotace Výzvy č. 5, MAS Karlštejnsko,
o.s., pro 20. kolo příjmu žádostí o dotaci PRV, činí 3;000.000,-- Kč. Výše
bude upřesněna na základě propočtu SZIF, ke dni výběru Žádostí o dotaci
(projektů) Výběrovou komisí. Příjem Žádostí o dotaci je stanoven na 3. února
2014, od 09:00 do 19:00 hodin, v kanceláři MAS Karlštejnsko, o.s.,
Všeradice 18, 267 26 Všeradice (budova OÚ Všeradice).
Vyhlášen je podprogram Obnova a rozvoj obcí Karlštejnska Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí a podprogram Občanské vybavení a služby
Karlštejnska - Zlepšení občanské vybavenosti s cílem zvýšení dostupnosti a kvality služeb, Zlepšení
podmínek pro rozvoj spolkového života a volnočasové aktivity a
Zlepšení podmínek pro činnost veřejné správy.
Zastupitelstvo obce nechává v současnosti zpracovat
projektovou dokumentaci na rekonstrukci Hasičské zbrojnice č.p. 26,
která bude součástí žádosti o vydání stavebního povolení i samotné
žádosti do vyhlášené výzvy MAS Karlštejnsko.
Rekonstrukce bude spočívat v přístavbě ještě jednoho
parkovacího stání pro zásahové vozidlo, vytvoření adekvátních
podmínek pro zásahovou jednotku – realizace nových rozvodů
vody/kanalizace (sanita), svázání celého objektu a jeho přeplášťování, tj. realizace nové střešní
konstrukce a pokládka nové krytiny. Připravovaná žádost navazuje na již podanou žádost (1. etapa) na
Středočeský kraj (prosinec 2013). Zastupitelstvo tímto vyzývá i samotné spolky, působící v obci Lhotka,
k možnosti podání samostatné žádosti na MAS Karlštjensko.
(http://www.karlstejnskomas.cz/vyzva5.html)

Podpora obnovy a rozvoje venkova 2014
Jak jsme již v minulém čísle Lhoteckého zpravodaje informovali, i v letošním roce byl otevřen
dotační titul na Ministerstvu pro místní rozvoj, jehož cílem je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj
venkovských obcí. Podprogram předpokládá spoluúčast obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení
při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi.
Jako v minulém roce i v letošním roce podá obec Lhotka
do daného dotačního titulu žádost na realizaci Multifunkčního
hřiště v obci Lhotka.
Žádost bude cílena do Dotačního titulu č. 2 – Podpora
zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci, kde budou
podporovány akce s výstupy sloužícími převážně právě dětem a
mládeži, na jejichž výběru a přípravě (resp. realizaci) se děti a
mládež prokazatelně podílely (resp. budou podílet) - rekonstrukce nebo vybudování zařízení pro
volnočasové aktivity. Příjem žádostí končí dne 28. 2. 2014. V současnosti je žádost aktualizována a je
upravován její předmět ve vazbě na podanou žádost na danou akci i do Fondů Středočeského kraje - Fond
rozvoje obcí a měst.
Aktualizace podaných žádostí o dotace na Středočeský kraj
V rámci kompletace žádostí a prováděných konzultací na Středočeském kraji s kompetentními
osobami – projektoví manažeři za jednotlivé fondy bylo zaměření některých žádostí s ohledem na
tematické zadání jednotlivých fondů změněno. Seznam podaných žádostí k 20. 12. 2013 (konečný termín
pro podávání žádostí) byl následující:
1) „Lhotka – kanalizace“ - Fond životního prostředí a zemědělství (dofinancování žádosti OPŽP)
2) „Výstavba multifunkčního hřiště v obci Lhotka pro potřeby dětí a mládeže“ - Fond rozvoje obcí a měst
3) „Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Lhotka“ - Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
4) „Rozšíření atrakcí na dětském sportovišti v obci Lhotka“ - Fond vzdělávání, sportu, volného času
5) „Podpora kulturních akcí v obci Lhotka“ - Fond kultury a obnovy památek
6) „Vytvoření zázemí pro podporu cykloturistiky v obci Lhotka“ - Fond cestovního ruchu
TJ Lhotka
Tělovýchovná jednota Lhotka zve své členy na Výroční schůzi, která se koná 8. 2. 2014
v Hasičské zbrojnici od 14.00 hod.
Hasiči
Sbor dobrovolných hasičů Lhotka zve své členy na Výroční schůzi, která se koná
1. 2. 2014 v Hasičské zbrojnici od 14.00 hod.
Rybáři
Rybářský spolek Lhotka zve své členy na Výroční schůzi, která se koná 15. 2. 2014 v
Hasičské zbrojnici od 14:00 hod.
Společenská rubrika
Životní jubileum
V měsíci lednu 2014 oslaví významné životní jubileum:
Hejduk Pavel – 72 let
Kořínek Jiří – 74 let
K tomuto významnému životnímu výročí blahopřejeme a přejeme do dalších let mnoho zdraví a
spokojenosti.

