LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 11/2015
Obecní úřad Lhotka, ul. Hořejší 16, Lhotka, 267 23 Lochovice
E-mail: lhotka@oulhotka.cz
Web obce: http://www.oulhotka.cz/
Úřední hodiny OÚ: čtvrtek 18,00 - 20,00 hod.
Důležitá telefonní čísla:
Elektrický proud – poruchy

840 850 860

Nemocnice Hořovice

311 551 111

Voda

800 100 663

Dětská pohotovost Příbram

318 641 307

Starosta obce Lhotka

721 084 881

Velitel hasičů Lhotka

608 454 389

Usnesení 11/2015 z veřejného zasedání obce Lhotka ze dne 22. 10. 2015 (zkrácené znění)
1) Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Vyjádření s projektovou dokumentací a plánovanou výstavbou elektrických distribučních zařízení pro pozemek parc. č. 520/4 a 520/21
b) Vyjádření s projektovou dokumentací a plánovanou výstavbou elektrických distribučních zařízení pro pozemek parc. č. 520/18 a 520/19
c) Vyjádření s projektovou dokumentací a plánovanou výstavbou elektrických distribučních zařízení pro pozemek parc. č. 520/20
d) Vyjádření s projektovou dokumentací a plánovanou výstavbou elektrického distribučního zařízení pro pozemek parc. č. 332
e) Prodej pozemku parc.č. 495/32 o výměře 803 m2 v katastrálním území Lhotka u Hořovic v lokalitě Z1 za cenu 650,-Kč/m2 paní J.T.
f) Veřejnoprávní Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek SDH obcí Středočeského
kraje
g) Odložení projednání obecně závazných vyhlášek obce Lhotka na příští veřejné zasedání z důvodu neobdržení stanoviska Ministerstva vnitra ČR ke
všem vyhláškám
h) Rozpočtové opatření č. 8 pro rok 2015
ch) Koupi pozemku parc.č. 676/4 o výměře 73 m2 v k.ú. Lochovice, odděleného z pozemku parc.č. 676/1 od obce Lochovice
za cenu 100,-Kč/1m2
i) Bezúplatný převod vlastnického práva k pozemku p.č. 125/1 v k. ú. Lhotka u Hořovic z vlastnictví České republiky – Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Lhotka

2) Zastupitelstvo bere na vědomí
a) Informace o postupu připojování jednotlivých nemovitostí na kanalizační síť v obci Lhotka

3) Zastupitelstvo obce ukládá
a) Starostovi – podepsat smlouvu s Krajským úřadem Středočeského kraje na poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje
jednotek SDH obcí ve Středočeském kraji – do 31.10.2015
b) Starostovi – podepsat kupní smlouvy na koupi pozemku parc.č. 676/4 od obce Lochovice – do 31.12.2015
c) Starostovi – podepsat smlouvy o smlouvě budoucí na plánovanou výstavbu elektrických distribučních zařízení dle bodu 1 – 4 daného usnesení –
zřízení věcného břemene – do 31.10.2015

Rekonstrukce místních komunikací v obci Lhotka
Informujeme občany, že oprava místních komunikací v ulicích Pajzov, V Koutě, Hořejší, Ulička a Ke
Hřišti pokročí do druhé etapy a sice pokládání finálního povrchu. Následně (za předpokladu dobrého počasí) budou
práce soustředěny do ulice Větrná. Ve vazbě na nutnost dokončování kanalizačních přípojek/vodovodních přípojek,
respektive s ohledem na probíhající práce na opravě místních komunikací, hrozí během výstavby uzavření či
zneprůjezdnění vybraných úseků – bližší informace k harmonogramu prací budou sděleny prostřednictvím veřejného
rozhlasu.
Kominík
Zastupitelé obce Lhotka zajistili ve dne 28. 11. 2015 (sobota) od 9.00 hod možnost čištění komínů / kontrolu spalinové cesty.
Čištění komínů je postup, který spočívá v mechanickém odstraňování pevných usazenin z komínového průduchu (komínu)
a z kouřovodu u spotřebičů na pevná, kapalná a plynná paliva. K tomu patří i vybírání pevných znečišťujících částí
v neúčinné výšce komínu a odstraňování kondenzátů ze spalinové cesty. Kontrola spalinové cesty (komínu) je postup, který
provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnost. oprávnění v oboru kominictví. Prověřuje se zejména
provozuschopnost a požární odolnost spalinové cesty, napojení na spotřebič, vlastní provedení komínu a jeho prostup
stavebními konstrukcemi domu. Dále je ověřováno zajištění bezpečného přístupu ke komínu a jeho vymetacím a čistícím otvorům. Vše
musí být v souladu s platnými ČSN a EN normami. Kontrolu komínu lze provést pouze po jeho vyčištění! Objednávky se přijímají
v místní prodejně COOP.

Výstavba kanalizace v obci Lhotka
V souvislosti s vydaným kolaudační souhlasem (30. 9. 2015) na stavbu „Lhotka – kanalizace“ probíhalo v měsíci říjnu
připojování jednotlivých nemovitostí na kanalizační síť v obci Lhotka. Protože zatím nejsou ještě všechny nemovitosti připojeny,
zahájilo zastupitelstvo obce jednání o změně termínu pro připojení na kanalizační síť. K dnešnímu dni bylo úspěšně dojednáno posunutí
do 15.11. 2015. Zastupitelé i nadále vedou jednání o možném prodloužení až do 30. 11. 2015. Z tohoto důvodu apelujeme na vlastníky
jednotlivých nemovitostí, aby bezodkladně zahájili přípravu na realizaci i domovní části kanalizační přípojky s následnou možností
propojení na kanalizační síť. Jak již bylo uvedeno dříve, lze v daném případě realizaci domovní části kanalizační přípojky provést
svépomocí. Nicméně i v takovém případě je před zasypáním uvedeného úseku kanalizační přípojky a propojením na kanalizační síť
vyžadována kontrola, kterou zajišťuje stavbyvedoucí pan Martin Šír.
Při připojení na kanalizační síť bude vyhotoven protokol o provedení připojení na kanalizaci - potvrzení
odborné firmy o těsnosti přípojky (fa Šindler důlní a stavební společnost s r.o.), který bude společně s protokolem vyjádření zástupce provozovatele kanalizace - podkladem pro následné uzavření smlouvy o odvádění splaškových
vod. Předpokládaný termín uzavírání smluv je naplánován na konec listopadu 2015 (ve vazbě na připojení
jednotlivých nemovitostí). Bližší informace budou k dispozici na úřední desce u prodejny COOP, na stránkách obce
(www.oulhotka.cz) či prostřednictvím veřejného rozhlasu.
V případě zájmu o zpracování cenové nabídky na zhotovení domovní části kanalizační přípojky ze strany zhotovitele kanalizace,
tj. firmy Šindler, důlní a stavební společnost s r. o., se prosím obraťte rovněž na pana stavbyvedoucího pana Martina Šíra. Pro přípravu
domovní části kanalizační přípojky je možné využití služeb pana Fejfara nebo pana Slavíka, kteří jsou s postupem detailně
seznámeni a úzce spolupracují se zhotovitelem – firmou Šindler, důlní a stavební společnost s r. o., která je časově vytížena
přepojováním nemovitostí na nový vodovodní řad.
Při stavbě domovních částí kanalizačních přípojek je možné ukládání přebytečné zeminy v zemníku pod hřištěm v „Lomíčku“.
Žádáme potenciální zájemce, kteří by měli zájem uvedenou možnost využít, aby tento svůj záměr předem nahlásili místostarostovi,
případně starostovi obce Lhotka. Zároveň upozorňujeme občany, že pro využití zemníku je třeba dbát na to, aby se jednalo o pouhou
zeminu/kámen z výkopu a nebyly umisťovány např. betony z chodníků, dlažby a další stavební suť.
Martin Šír

mobil:

723 113 514

Per Fejfar

mobil:

603 262 587

Daniel Slavík

mobil:

737 885 378

Lampionový průvod obcí
Obec Lhotka opět ožije lampionovým průvodem. Sbor dobrovolných hasičů obce Lhotka zve děti
i dospělé na již tradiční lampionový průvod obcí, který se bude konat dne 7. 11. 2015 od 17 hod. Sraz je naplánován
před Hasičskou zbrojnicí.
Kuželkáři
Našim kuželkářům se v 8. kole nedařilo. „A“ tým podlehl na hřišti „TJ Sokol Kostelec n. Č. L. „A“ (výsledek 6:2
- 2512 : 2459) a po odehraném 8. kole zůstává na 10. příčce Krajského přeboru I. „B“ družstvo TJ Lhotka podlehlo na
domácí půdě „KK Kosmonosy E“ (výsledek 1:5 – 1617:1649) a v Krajském přeboru II se drží na 8. příčce. Pozitivem
uplynulého kola je tak již druhá účast pana Karla KOCOURKA v tzv. „šestce“ kola výkonem 439. V 9. kole zajíždí
TJ Lhotka „B“ na hřiště TJ Sokol Brandýs n. L. „B“ (čtvrtek 5. 11. 2015 od 17:00 hod.) a TJ Lhotka „A“ přivítá na
domácím hřišti - TJ KK Kosmonosy „C“ (pátek 6. 11. 2015 od 18:00 hod.).
Čerti
Za účelem upřesnění počtu a harmonogramu návštěv žádáme zájemce o mikulášskou nadílku dne 5. 12. 2015,
ať se obrátí na telefonní číslo organizátorů akce pana Dušana Hejduka: 607 823 235 či pana Radka Filipovského 608
454 389 (prosíme volat v pozdějších odpoledních hodinách).
Rozsvícení vánočního stromku
Obec Lhotka a Sbor dobrovolných hasičů obce Lhotka zvou děti i dospělé na slavnostní rozsvícení vánočního
stromku, které se bude konat dne 28. 11. 2015 od 17.00 hod. Sraz je naplánován před Hasičskou zbrojnicí. Celou akci
doprovodí bohatý kulturní program SDH obce Lhotka. Akce je podpořena z Fondu hejtmana Středočeského kraje.
Společenská rubrika
Životní jubileum
V měsíci listopadu 2015 oslaví významné životní jubileum:
Krubnerová Zdeňka

Vartýř Zdeněk

Vilhámová Helena

Groszová Eliška

Švihla Josef

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

