LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 3/2014
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

Pozvánka na veřejné zasedání
Obecní úřad zve občany na veřejné zasedání obce Lhotka, které se bude konat dne 27. 2. 2014 od
19.00 hod. na Obecním úřadě.
Program:
1) Schválení rozpočtového opatření č. 2 na rok 2014
2) Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2- 12
3) Seznámení se stavem podaných dotací
4) Diskuse
Kompletace kupních smluv pro převod pozemků od Lesů ČR, s.p.
Zastupitelé obce Lhotka po zajištění souhlasu s dělením pozemků, které se nachází pod kabinami
(tribuna) a novým vodojemem, od Stavebního úřadu (MěÚ Hostomice) a vyhotovení příslušných
geometrických plánů, získali již i samotné odhady pro předmětné pozemky pro následné uzavření kupních
smluv na převod těchto pozemků od Lesů ČR, s.p.
Zastupitelé v době než byla novelizována příslušná vyhláška k provedení zákona o
oceňování majetku (oceňovací vyhláška) č. 441 / 2013 Sb. zajistili rovněž vyžadované odnětí
pozemků z PUPFL (pozemek určený k plnění funkcí lesa), které je nutné pro následný převod
pozemku z Lesů ČR, s.p. na obec Lhotka. Na základě připravených podkladů jsou v současnosti
kompletovány kupní smlouvy na převod vlastnictví z Lesů ČR pro obec Lhotka. Po dokončení převodu
pozemků, bude podána žádost na zápis stavby – vodojemu do katastru nemovitostí, Obec Lhotka má vydáno
pravomocné kolaudační rozhodnutí z roku 1994.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Předložená žádost o dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice v obci Lhotka na MAS
Karlštejnsko, z.s. úspěšně prošla prvním kolem hodnocení. Žádost o dotaci, která byla dne 3. 2. 2014
podána v kanceláři MAS Karlštejnsko do Programu rozvoje venkova ČR, období
2007 - 2013, Realizace místní rozvojové strategie, byla MAS Karlštejnsko, z.s.
zaregistrována pod č. jednacím 07/05/2014. U žádosti byla provedena
administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti. V průběhu daného hodnocení
nebyly zjištěny administrativní nedostatky v kompletaci a správnosti vyplněných
údajů a žádost splňuje podmínky přijatelnosti. V současnosti je předložená žádost
distribuována jednotlivým členům hodnotící komise, která bude zasedat dne 24. 2. 2014 tj. v den, kdy
budou probíhat veřejné obhajoby podaných žádostí. Veřejná obhajoba bude probíhat v Nučicích u Prahy a
po ukončení veřejných obhajob bude komise vybírat projekty, které budou/nebudou financovány.

Nakládání s odpady v roce 2013 v obci Lhotka
Zastupitelé obce Lhotka dávají občanům k nahlédnutí finanční kalkulaci nákladů za odpady
v obci Lhotka za kalendářní rok 2013:

Nebezpečný odpad
Komunální odpad
Tříděný odpad - plasty, sklo, papír
Celkem odpady

Příjem /Kč
166 900
42 131

Výdaj/Kč
17 968
202 444
157 001

Ztráta/Kč
-17 968
-35 544
-114 870

209 031

377 413

-168 382

TJ Lhotka – SDH Lhotka - Rybáři
Upozornění členům místních spolků v obci Lhotka (Sbor dobrovolných hasičů,
Tělovýchovná jednota Lhotka, Rybáři
Lhotka). Dne 8. 3. 2014
proběhne závěrečná brigáda na odstranění
sloupů původního veřejného
rozhlasu (části sloupů, kde jsou umístěny
dopravní značky). Rovněž
budou demontovány původní betonové
sloupy veřejného osvětlení,
které budou následně využity při realizaci
základových
pásů
pro
přístavbu hasičské zbrojnice v obci Lhotka. Brigáda je naplánována na 8. hodinu, se
srazem účastníků před hasičskou zbrojnicí.
Upozornění pro občany, kteří nemají uhrazené poplatky !!!
Zastupitelstvo obce Lhotka upozorňuje občany, že termín pro uhrazení poplatků za svoz
komunálního odpadu/poplatků za psy je stanoven nejpozději do 28. 2. 2014, chataři a chalupáři do
31.8.2014. Výše poplatků za svoz komunálního odpadu je pro rok 2014 stanovena ve stejné výši
jako v roce 2013 tj. 500,- Kč / osobu trvale bydlící. Chataři a chalupáři hradí 500,- Kč za
nemovitost. Výše poplatku za psa se pro rok 2014 se rovněž nemění. Jeden pes 50,- Kč, za
každého dalšího psa 75,- Kč. Platbu je možné provést osobně na obecním úřadě v úředních
hodinách nebo prostřednictvím bankovního převodu na účet číslo: 11527131/0100, variabilní symbol je
číslo popisné rodinného domu.
Masopust 2014

Společenská rubrika
Životní jubileum
V měsíci březnu 2014 oslaví významné životní jubileum:
Kozová Marie
Císařová Jana

Vinšová Sylva
Jahelka Josef

Grosz Jiří

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

