LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 5/2014
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 840 850 860
Voda
800 100 663
Velitel hasičů Lhotka
608 454 389

Nemocnice Hořovice
Dětská pohotovost Příbram

311 542 111
318 641 307

Usnesení 4/2014 z veřejného zasedání konaného dne 24. 4. 2014 (zkrácené znění)
1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
.

a) rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky „Zhotovitel stavby „Lhotka - kanalizace““ v
souladu se závěry hodnotící komise,
b) rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky „Výběr uchazeče na výkon technického
dozoru pro stavbu „Lhotka - kanalizace““ v souladu se závěry hodnotící komise,
c) rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky „Výběr uchazeče na výkon autorského
dozoru „Lhotka - kanalizace““ v souladu se závěry hodnotící komise
d) podání žádosti do soutěže "Vesnice roku" Programu obnovy venkova
2. Zastupitelstvo bere na vědomí
a) výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 za rok 2014 k aktuálnímu datu,
b) stav podaných žádostí o dotace v roce 2014.
Podané žádosti na Středočeský kraj
Zastupitelé Středočeského kraje na svém pravidelném zasedání dne 28. 4. 2014 schválili seznam žádostí
doporučených Radou Středočeského kraje k podpoře. Do dotačních titulů Středočeského kraje připravilo
zastupitelstvo obce Lhotka celkem 6 žádostí:
1) „Lhotka – kanalizace“ - Fond životního prostředí a zemědělství (dofinancování žádosti OPŽP)
2) „Multifunkční hřiště v obci Lhotka“ – Fond rozvoje obcí a měst
3) „Rekonstrukce hasičské zbrojnice - 2. etapa“ – 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
Z uvedených žádostí byly zastupitelstvem Středočeského kraje vybrány k podpoře 2 žádosti, které budou
v roce 2014 v obci realizovány – jedná se o akce: „Rekonstrukce hasičské zbrojnice - 2. etapa“
„Vytvoření zázemí pro podporu cykloturistiky v obci Lhotka“
Schválena byla rovněž žádost připravená ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů (SDH) obce
Lhotka, a sice žádost na akci – „Plešivec 2014“ a jejímž příjemcem je SDH obce Lhotka.
Vodovodní přivaděč Lochovice – Lhotka
Zastupitelé obce Lhotka informují občany, že hodnotící komise Ministerstva zemědělství (MZe) zasedala
na základě získaných informací dne 7. 5. 2014 a lze tak do konce května předpokládat konečné stanovisko, zda
byla hodnotící komisí akce „Vodovodní přivaděč Lochovice – Lhotka“ vybrána k podpoře či nikoliv.
Plánované podání žádosti na „Vodovodní přivaděč Lochovice – Lhotka“ rovněž do zveřejněné výzvy
Operačního programu životního prostředí bohužel s ohledem na specifikaci výzvy není možné
(minimální náklady 5 mil. euro). Případnou podporou z MZe 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 plné režii obce Lhotka.

Platba složenek v prodejnách COOP
V označených prodejnách COOP (včetně naší prodejny) nyní můžete výhodně platit
složenky a hradit faktury. Kvůli platbám třeba za elektřinu či telefon nemusíte chodit jinam.
V prodejně COOP vyřídíte během nákupu a ušetříte nejen čas, ale také peníze !!!
Ochotně vám vše vysvětlí a odpoví na veškeré vaše otázky v prodejně COOP.
Okresní soud v Berouně schválil právní úkon
Zastupitelé obce Lhotka informují občany, že Okresní soud v Berouně ve věci nesvéprávného Jiřího
Kratochvíla, schvaluje právní úkon, který spočívá v uzavření kupní smlouvy mezi nesvéprávným Jiřím
Kratochvílem jako prodávajícím a obcí Lhotka jako kupujícím, jejímž předmětem je spoluvlastnický podíl o
velikosti ideální 1/2 na pozemcích parc.č. 495/1, parc.č. 495/13 a pozemku parc.č. 493/10
v k.ú. Lhotka u Hořovic, zapsané na LV č. 37 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Beroun.
Na základě kladného stanoviska Okresního soudu v Berouně zastupitelé obce
Lhotka spolu s ostatními vlastníky pozemků v největší zastavitelné ploše (Z1) v obci
Lhotka připravují tzv. Smlouvu o spolupráci, která bude upravovat časový a finanční plán.
Smlouva o spolupráci tak bude jasně specifikovat zapojení jednotlivých vlastníků do
časového harmonogramu a do finančního plnění spojeného s výstavbou technické
infrastruktury v zastavitelné ploše Z1. V současnosti jsou monitorováni případní zpracovatelé projektových
dokumentací jednotlivých prvků technické infrastruktury pro lokalitu Z1: vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení,
komunikace, elektřina (v kompetenci ČEZ). Bližší informace přineseme v dalších číslech Lhoteckého zpravodaje.
Informace k placení z pronájmu hrobových míst
V roce 2014 končí u většiny hrobů v Lochovicích platnost smluv uzavřených před deseti lety.
Upozorňujeme občany, kteří mají pronajaté hrobové místo na hřbitově v Lochovicích, aby v průběhu
letošního roku na Obecním úřadě v Lochovicích obnovili smlouvu o pronájmu hrobového místa a
zaplatili pronájem hrobového místa na další desetileté období. Cena nájmu hrobového místa je
stanovená právoplatným usnesením Obecního zastupitelstva obce Lochovice ze dne 15. 10. 2012.
Zaplacení pronájmu hrobového místa je možné na Obecním úřadě v Lochovicích v úředních
hodinách: pondělí a středu 8 – 12 / 13 – 17 h a ve čtvrtek od 8 – 12 h (kontakt: 311 537 706).
Ceník nájmu:
Hrobka
Hrob

900,- Kč na 10 let
450,- Kč na 10 let

Dvojhrob
Urnové místo

750,- Kč na 10 let
300,- Kč na 10 let

Naši kuželkáři již slaví postup
Naši kuželkáři slaví postup do Krajského přeboru I. V celé odehrané části ročníku 2013/2014
Krajského přeboru II nenašli přemožitele a postupují tak z prvního místa. V odehraném 22. kole „A“
tým TJ Lhotka zvítězil na domácí půdě proti celku TJ Sokol Kostelec nad Č. L. „A“ a „B“ družstvo
mělo v posledním kole volno. „A“ tým, který jak již bylo uvedeno, byl v soutěži neporažený, se
umístil na prvním místě tabulky, „B“ tým skončil na 11. příčce.
Připomenutí letního režimu svozu odpadu
Zastupitelé obce Lhotka informují občany, že od 1. 5. 2014 probíhá svoz komunálního
odpadu opět v letním režimu, tj. svoz bude prováděn 1 x za 14 dní. Dnem svozu komunálního odpadu
i nadále zůstává středa.
Očkování psů
Obecní úřad Lhotka informuje občany, že dne 13.5. 2014 proběhne pravidelné očkování
psů proti vzteklině. Očkování bude probíhat před místní prodejnou COOP od 17.45 – 18.15 hod.
Společenská rubrika
.

Životní jubileum
.

V měsíci květnu 2014 oslaví významné životní jubileum:
Kunst Vratislav

Hejduková Jiřina

Plott Josef

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

