LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 7/2014
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 5/2014 z veřejného zasedání konaného dne 28. 5. 2014 (zkrácené znění)
1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
.

a)
Závěrečný účet obce Lhotka za r. 2013 bez výhrad
b)
Účetní závěrku za r. 2013
c)
Rozpočtové opatření č. 4 na r. 2014
d)
Přijetí dotací z Fondů Středočeského kraje
e)
Zařazení akce „Vodovodní přivaděč Lochovice – Lhotka“ do Návrhu akcí
Ministerstva zemědělství se zahájením financování ze státního rozpočtu v roce 2014
2. Zastupitelstvo bere na vědomí
a)

Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 za rok 2014 k aktuálnímu datu

Usnesení 6/2014 z veřejného zasedání konaného dne 19. 6. 2014 (zkrácené znění)
1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
.

a) Rozpočtové opatření č. 5
2. Zastupitelstvo bere na vědomí
a) Stav podaných žádostí k aktuálnímu datu
Soutěž vesnice roku
Obec Lhotka se v soutěži vesnice roku těsně neprosadila a nezískala žádnou ze stuh pro jednotlivé
hodnocené oblasti. Do soutěže se přihlásilo 36 obcí Středočeského kraje (306 obcí z celé České republiky) a
vítěze vybrala krajská hodnotitelská komise – stala se jím obec Kněžice (zlatá stuha). Modrou stuhu
za společenský život získal městys Davle v okrese Praha - západ, Bílou stuhu za činnost mládeže
obec Dolní Hbity na Příbramsku, Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu
získal Vraný na Kladensku a Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí obec Soutice na
Benešovsku. Slavnostní vyhlášení výsledků 20. ročníku tradiční soutěže Vesnice roku v Programu obnovy
venkova se konalo dne 19. června 2014 v obci Srby na Kladensku.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice zahájena
Zastupitelé obce Lhotka informují občany, že již bylo vydáno stavební povolení na stavbu: a) přístavba
hasičské zbrojnice č. p. 26 + b) stavební úpravy hasičské zbrojnice č. p. 26. Získané stavební povolení již nabylo
právní moci. V souladu se stanoveným harmonogramem již byly zahájeny samotné práce na realizaci rekonstrukce
stavby. V první etapě byly provedeny zemní práce pro realizaci základové desky pro
přístavbu hasičské zbrojnice a zároveň jsou poptáváni potenciální zájemci na dodávky
(výměna oken, dveří, vrat, zednické práce, …). Pro přístavbu střešní konstrukce a nové
přelaťování hasičské zbrojnice je připraveno řezivo z přípravy zemníku v „Lomíčku“, kde
bude ukládána přebytečná zemina z výstavby vodohospodářské infrastruktury v obci
Lhotka. Akce je ve vybraných etapách plánována svépomocí a všichni, kdo mají zájem se aktivně zapojit do
realizace, jsou srdečně vítáni. O jednotlivých etapách, které budou realizovány svépomocí, budou občané
informováni prostřednictvím veřejného rozhlasu. Dokončení realizace rekonstrukce/přístavby hasičské zbrojnice je
plánováno do konce roku 2014.

Slavnostní zahájení výstavby
Dne 23. června 2014 proběhlo slavnostní zahájení výstavby akce „Lhotka - kanalizace“ a akce „Vodovodní
přivaděč Lochovice – Lhotka“, které se konalo před budovou hasičské zbrojnice v obci Lhotka. Akce se konala za
početné účasti místní veřejnosti a za přítomnosti předního představitele regionu – poslance Parlamentu ČR pana
Richarda Dolejše i odborné veřejnosti – Mgr.
Jiří Paul, MBA (technický ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.),
pracovníků Povodí Vltavy, státní podnik (p.
Liška, pí. Huttrová) a dalších zainteresovaných partnerů (generální projektant kanalizace – Ing. Josef Vítek, firmy
ATERES CZ – Ing. Josef Doksanský – vykonávající funkci technického dozoru, zhotovitele stavby kanalizace
firmy Šindler, důlní a stavební společnost - Ing. Zdeňka Šindlera a dalších) byl slavnostně poklepán základní
kámen pro výstavbu vodohospodářské infrastruktury v obci Lhotka.

Pozvánka na 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů obce Lhotka
Sbor dobrovolných hasičů obce Lhotka společně se zastupiteli obce Lhotka zvou
občany na 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů obce Lhotka, které se koná
dne 26. 7. 2014 na fotbalovém hřišti.
Akce bude zahájena ve 12.00 hod. – je připraven bohatý program pro děti i
dospělé - detailní program bude zveřejněn na úřední desce obce Lhotka. Všichni jsou
srdečně zváni.
Územní souhlasy na domovní část kanalizačních přípojek
Zastupitelé obce Lhotka informují občany, že již byly se stavebním úřadem MěÚ Hostomice
prokonzultovány požadavky na vydávání územních souhlasů s realizací domovních částí kanalizačních přípojek.
Zastupitelé proto žádají občany – vlastníky jednotlivých nemovitostí, aby se dostavili na Obecní úřad Lhotka
pro jejich kompletaci. Časový harmonogram pozvání jednotlivých vlastníku
nemovitostí (členěno po ulicích) bude zveřejňován prostřednictvím veřejného rozhlasu
obce Lhotka. Bude postupováno v souladu s plánovaným harmonogramem výstavby
kanalizace v obci Lhotka. Pokud časové možnosti neumožní Vaši návštěvu na OÚ
Lhotka v daném termínu, tak se, prosím, dostavte v následujícím možném termínu,
který Vám již bude vyhovovat. Správní poplatek – vybíraný MěÚ Hostomice - činí 500
Kč/žádost. Tento poplatek bude od jednotlivých vlastníků vybírán na OÚ Lhotka při kompletaci podkladů
k žádosti. Samotné zahájení výstavby kanalizace bude provedeno po plánované celopodnikové dovolené
zhotovitele stavby – fi. Šindler, důlní a stavební společnost s r.o., tj. na počátku měsíce srpna. Výstavba bude
zahájena v ulicích se státní komunikací – silnice 3. třídy, tj. v ulicích Plešivecká a Radoušská.
Společenská rubrika
Životní jubileum
.

V měsíci červenci 2014 oslaví významné životní jubileum:
Ksandrová Marie
Šnajdr Zdeněk

Hejduková Antonie
Nový Karel

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

