LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 9/2014
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
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 8/2014 z veřejného zasedání obce Lhotka ze dne 21. 8. 2014 (zkrácené znění)
1.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) závěry jednání hodnotící komise uvedené ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Vodovodní
přivaděč Lochovice – Lhotka“ ze dne 20. 8. 2014
b) smlouvu o dílo na akci „Vodovodní přivaděč Lochovice – Lhotka“ se zhotovitelem Šindler, důlní a
stavební činnost společnost s r.o.
c) smlouvu se společností EKOKOM, a.s., týkající se systému sběru a recyklace obalových odpadů v obci
Lhotka
d) rozpočtové opatření č. 7 na r. 2014

2.

Zastupitelstvo bere na vědomí
a) Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 za rok 2014 k aktuálnímu datu.

Usnesení 9/2014 z veřejného zasedání obce Lhotka ze dne 4. 9. 2014 (zkrácené znění)
1.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Zástavní smlouvu ze SFŽP na splaškovou kanalizaci ve výši 2.948.097,07 Kč s 1 %
úrokem.
b) Rozpočtové opatření č. 8 na r. 2014

2.

Zastupitelstvo bere na vědomí
a) Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 za rok 2014 k aktuálnímu datu.

SDH Lhotka se zapojil do sběru víček z PET lahví
Sbor dobrovolných hasičů obce Lhotka se aktivně zapojil do sběru víček z PET lahví, který
je pod patronátem Domova důchodců ve Zdicích. Hasiči proto žádají občany o spolupráci, aby se
rovněž zapojili do sběru víček a podpořili tak dobrou věc a odevzdávali víčka v prodejně COOP, kde
je umístěna sběrná nádoba.
Volby do zastupitelstev obcí 10. 10. - 11. 10. 2014
Obec: Lhotka - kandidátní listina: Sdružení nezávislých kandidátů

Svoz nebezpečného odpadu
Obecní úřad informuje občany o svozu nebezpečného odpadu. Převzetí nebezpečného odpadu
se uskuteční v pátek 26. 9. 2014 od 17.00 do 19.00 hod. před Hasičskou zbrojnicí. Mezi nebezpečný
odpad patří např.: znečištěné obaly od barev, olejů, apod., zářivky, výbojky, AKU – baterie, suché
galvanické články, pneumatiky, televizory, rádia a ostatní elektrotechnický odpad, lednice, mrazáky,
oleje, olejové filtry, vyřazené léky.
Svoz velkoobjemového odpadu
Obecní úřad informuje občany o svozu velkoobjemového odpadu, který bude možné umístit do
přistaveného kontejneru před Hasičskou zbrojnicí. Předání velkoobjemového odpadu bude možné od pátku
3. 10. 2014 od 17.00 hod. do neděle 5. 10. 2014 do 20.00 hod.
Svoz odpadu
Zastupitelé obce Lhotka informují občany, že od 1. 10. 2014 bude svoz komunálního odpadu
probíhat opět v zimním režimu, tj. svoz bude prováděn 1 x týdně. Dnem svozu komunálního odpadu i nadále
zůstává středa. Rovněž informujeme občany o možnosti průběžného odevzdávání elektro odpadu u Hasičské
zbrojnice – úložné místo je situována za budovou hasičské zbrojnice (příchod směrem od hospody).
Výstavba kanalizace – dopravní omezení
Informujeme občany, že v souladu s plánovaným harmonogramem výstavby kanalizace bude od úterý
16. 9. 2014 po nezbytně nutnou dobu omezena doprava v ulici Radoušská. Doprava bude svedena do ulice Pajzov.
Zde bude zrušen jednosměrný provoz a doprava bude řešena kyvadlově pomocí semaforů. Zároveň bude dočasně
přemístěna autobusová zastávka v obci Lhotka, která bude situována „U Křížku“, tj. na vjezdu do ulice Pajzov
z ulice Radoušská. Žádáme proto občany, aby během výstavby kanalizace omezili parkování automobilů na
veřejném prostranství.
Zpracování podkladů pro územní souhlasy na domovní část kanalizačních přípojek
Zpracovávání podkladů pro vydání územních souhlasů s realizací domovních částí kanalizačních
přípojek pro jednotlivé ulice bylo úspěšně dokončeno. Z důvodu, že se někteří vlastníci nemovitostí ještě
nedostavili pro přípravu těchto podkladů, prosíme, aby se dostavili v následujícím možném termínu, aby
bylo možné zahájit finální kompletaci pro MěÚ v Hostomicích.
Rekonstrukce střechy koliby
Poslední víkend v září bude rekonstruována střecha na budově č.e. 5 – koliba. Akce je zajišťována
Obecním úřadem Lhotka ve spolupráci s TJ Lhotka. V souladu s plánovanou rekonstrukcí střešního pláště bude
demontována stávající střešní krytina (eternitové šablony) a stávající olaťování. Následně bude provedeno nové
olaťování a položena nová střešní (plechová) krytina. S ohledem na skutečnost, že bude nutné uložení stávající
krytiny na skládce nebezpečného odpadu, je připravena možnost pro občany, kteří disponují odpadem
předmětného charakteru, dojednat si jeho odložení společně s odpadem z rekonstrukce střechy koliby. Zájemcům
budou bližší informace poskytnuty na obecním úřadě.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Stavební práce na rekonstrukci/přístavbě hasičské zbrojnice úspěšně pokračují. V souladu se
stanoveným harmonogramem již byla dokončena výstavba obvodových zdí a nyní již probíhá příprava na
realizaci stropní konstrukce/věnce budovy, po kterých bude vyzděn štít budovy a finalizovány práce pro
montáž střešní konstrukce. Jak již bylo prezentováno dříve, akce je ve vybraných etapách plánována
svépomocí. Proto jsou srdečně vítání všichni, kteří chtějí pomoci a aktivně se zapojit do realizace.
Pozvánka na veřejné zasedání
Obecní úřad zve občany na veřejné zasedání obce Lhotka, které se bude konat dne 18. 9. 2014, tj. ve čtvrtek,
od 19.00 hod. na Obecním úřadě.
Program:
1) Schválení výběru zhotovitele stavby „Vytvoření zázemí pro podporu cykloturistiky v obci Lhotka“
2) Představení dalšího harmonogramu výstavby vodohospodářské infrastruktury v obci
3) Schválení prodeje pozemku 260 v k.ú. Lhotka u Hořovic
4) Schválení prodeje pozemku 347/2 v k.ú. Lhotka u Hořovic
5) Diskuse
Společenská rubrika
Životní jubileum
V měsíci září 2014 oslaví významné životní jubileum:
Václav Novák

Jiří Hejduk

Plottová Jiřina

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

