LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 4/2014
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 2/2014 z veřejného zasedání konaného dne 27. 2. 2014 (zkrácené znění)
1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) rozpočtové opatření č. 2 na r. 2014,
b) zadávací dokumentace na autorský/technický dozor + propagaci projektu,
c) prodej pozemku parc. č. 347/2 v k.ú. Lhotka u Hořovic (681300).
2. Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 za rok 2014 k aktuálnímu datu.
Pozvánka na veřejné zasedání
Obecní úřad zve občany na veřejné zasedání obce Lhotka, které se bude konat dne 10. 4. 2014 od
19.00 hod. na Obecním úřadě.
Program:
1) Schválení rozpočtového opatření č. 3 na rok 2014
2) Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2- 12
3) Seznámení se stavem podaných dotací
5) Diskuse
Hejtmana Středočeského kraje přijal pozvání na oslavu výročí
Hejtman Středočeského kraje MVDr. Josef Řihák přijal pozvání zastupitelstva obce Lhotka a
Sboru dobrovolných hasičů obce Lhotka na oslavu 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v
obci Lhotka, která je naplánována na 26. 7. 2014. Pan hejtman vyjádřil poděkování nad pozváním na
oslavu 120. výročí založení místního Sboru dobrovolných hasičů obce Lhotka, a pokud mu jeho
program dovolí, velice rád se této akce zúčastní.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice – SCHVÁLENA
Předložená žádost o dotaci do Programu rozvoje venkova ČR, pro období 2007 - 2013, Realizace
místní rozvojové strategie na MAS Karlštejnsko, z.s. na 1. etapu rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci
Lhotka, byla úspěšně prezentována na veřejných obhajobách, následně byla
kladně hodnocena výběrovou komisí a schválena k financování. Předložená
žádost získala největší počet bodů ze všech posuzovaných žádostí a
v současnosti je společně s ostatními vybranými žádostmi o dotaci registrována
na Státním zemědělském intervenčním fondu v Praze. Do doby uzavření
smlouvy s poskytovatelem dotace - květen/červen 2014 budou provedena dílčí
výběrová řízení na dodavatele jednotlivých fází rekonstrukce hasičské zbrojnice, jenž počítá i se
zapojením místních spolků do realizace. Předpokládaným termínem realizace je červenec - říjen 2014.

Svoz odpadu
Zastupitelé obce Lhotka informují občany, že od 1. 5. 2014 bude svoz komunálního
odpadu probíhat opět v letním režimu, tj. svoz bude prováděn 1 x za 14 dní. Dnem svozu
komunálního odpadu i nadále zůstává středa.
Dále informujeme trvale hlášené občany, kteří do konce února nezaplatili poplatek za
odvoz komunálního odpadu, že budou penalizováni 50 % oproti původní výši. Pokud neprodleně
poplatek za svoz neuhradí, bude jim rovněž zastaven odvoz komunálního odpadu.
Pozvánka na pálení čarodějnic
Místní sbor dobrovolných hasičů obce Lhotka zve na každoroční pálení
čarodějnic, které se koná na hrázi rybníka dne 30. 4. 2014. Předpokládaný čas
zahájení akce je naplánován na 20.00 hod.
Upozorňujeme občany, že je možné ještě stále navážet ekologický odpad
ze zahrad ke spálení na hrázi rybníka (větve, klest). Žádáme Vás - nenavážejte trávu, listí, pařezy, apod.
Takto navezený materiál bude sloužit k pálení čarodějnic, které se bude konat již ve zmiňovaném termínu
30. 4. 2014.
Sběr železného šrotu
Sbor dobrovolných hasičů obce Lhotka pořádá v měsíci dubnu 5. 4. 2014 sběr
železného odpadu, akce proběhne od 8. hod. ranní. Žádáme občany, aby železný šrot
zanechali před domem.
Rozšíření zemníku – deponie v lokalitě pod hřištěm dokončeno
S plánovanou realizací nové vodohospodářské infrastruktury v obci Lhotka zajistili zastupitelé obce
povolení na rozšíření stávajícího zemníku – deponie v lokalitě pod hřištěm pro ukládání přebytečné zeminy.
V současné době je na základě dočasného odnětí lesního pozemku z PUPFL (pozemek určený k plnění
funkcí lesa) zemník v takovém rozsahu, která by již měla umožnit uložení přebytečné zeminy
z výkopu pro celou akci. Vytěžené dřevo bude využito pro potřeby plánované rekonstrukce
hasičské zbrojnice (krovy, latě, prkna), v případě přiznání dotace při realizaci multifunkčního
hřiště či jako palivové dřevo pro obecní úřad a hasičskou zbrojnici. Po ukončení akce výstavby
vodohospodářské infrastruktury (8/2015) v obci Lhotka bude daná lokalita rekultivována a opětovně
zalesněna.
Vodovodní přivaděč Lochovice - Lhotka
Zastupitelé obce Lhotka zahájili přípravy na podání žádosti na „Vodovodní přivaděč Lochovice –
Lhotka“ rovněž do plánované výzvy Operačního programu životního prostředí. Pokud to
specifikace výzvy umožní, podají zastupitelé žádost i do tohoto programu (podáno již na
Ministerstvo zemědělství). Případnou podporou na vodovodní přivaděč by byl zkompletován
investiční záměr do vodohospodářské infrastruktury v naší obci a nemusel by být ani daný záměr
„Vodovodní přivaděč Lochovice – Lhotka“ financován v režii obce Lhotka.
Společenská rubrika
Životní jubileum
V měsíci dubnu 2014 oslaví významné životní jubileum:
Langšádlová Jaroslava
K tomuto významnému životnímu výročí blahopřejeme a přejeme do dalších
let mnoho zdraví a spokojenosti.

