LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 12/2015
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
Voda
Starosta obce Lhotka

840 850 860
800 100 663
721 084 881

Nemocnice Hořovice
Dětská pohotovost Příbram
Velitel hasičů Lhotka

311 551 111
318 641 307
608 454 389

Pozvánka na veřejné zasedání obce Lhotka dne 17. 12. 2015
Zastupitelé obce Lhotka zvou občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 17. 12. 2015, které se bude
konat od 19.00 hod. na Obecním úřadě.
Program: 1) Projednání rozpočtu na rok 2016
2) Projednání smlouvy o odvádění odpadních vod v obci Lhotka
3) Projednání dohody o narovnání s Lesy ČR
4) Zahájení výběrového řízení na akci „Podpora rozvoje rekreační cyklistiky v obci Lhotka“
5) Projednání záměru přijmout pracovníka na údržbu
6) Rozpočtové opatření č. 10
7) Diskuse
8) Závěr
Místní poplatky pro rok 2016
Zastupitelstvo obce Lhotka informuje občany, že termín pro uhrazení poplatků za svoz komunálního
odpadu/poplatků za psy je stanoven nejpozději do 28. 2. 2016 a to včetně chatařů a chalupářů ! Výše poplatků za
svoz komunálního odpadu je pro rok 2016 stanovena ve stejné výši jako v roce 2016 tj. 500,- Kč / osobu trvale
bydlící. Chataři a chalupáři hradí 500,- Kč za nemovitost. Výše poplatku za psa se pro rok 2016 se rovněž nemění.
Jeden pes 50,- Kč, za každého dalšího psa 75,- Kč. Platbu je možné provést osobně na obecním úřadě v úředních
hodinách nebo prostřednictvím bankovního převodu na účet číslo: 11527131/0100, variabilní symbol je číslo
popisné rodinného domu. Do textu uveďte, jaký poplatek hradíte.
Zprůjezdnění ulice Krátká
Zastupitelé informují občany, že po fyzickém zprůjezdnění ulice Krátká a jejím napojení na
ulici Dolní, byly dokompletovány veškeré podklady pro vlastnický převod dotčených pozemků
a předány katastrálnímu úřadu – pracovišti v Berouně k dokončení celého záměru. Předpokládaný
termín je plánován do konce prosince 2015.
Pozemek u hasičské zbrojnice bude převeden na obec Lhotka
Poté, co byl po 3,5 letém soudním líčení pozemek u hasičské zbrojnice v roce 2014 převeden z vlastnictví
po zemřelém p. Skalovi na ÚZSVM (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), byla schválena smlouva
o jeho bezúplatném převodu do vlastnictví obce Lhotka. Uvedená smlouva již byla ze strany obce akceptována
a zaslána k podpisu na ÚZSVM.
Nabídka palivového dřeva k prodeji
Obec Lhotka nabízí k odprodeji palivové dřevo, které je k dispozici z realizované akce
Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka. Zároveň zastupitelé informují občany o možnosti výřezu
palivového dřeva. Bližší informace jednotlivým zájemcům budou sděleny na Obecním úřadě
o úředních hodinách.
Svoz bioodpadu přerušen
Zastupitelé informují občany, že k termínu 30. 11. 2015 byl odstaven kontejner na svoz biologicky rozložitelného
odpadu. Kontejner bude opětovně přistaven s počátkem vegetační sezóny, tj. od 1.4.2016. Zároveň
apelujeme na občany, aby do kontejneru umisťovali pouze biologicky rozložitelný odpad a nikoliv
igelitové pytle či vaky, v důsledku čehož je navyšován poplatek za svoz ze strany společnosti AVE
odpadové hospodářství, s.r.o.
Převod pozemků pod tribunou a vodojem bude brzy dokončen
Převod pozemků ve vlastnictví Lesů ČR, s.p. pod tribunami a pod vodojemem byl dokončen
a dotčené pozemky jsou zapsány ve vlastnictví obce Lhotka. V současné době je připravena i dohoda
o narovnání, která řeší samotný převod kabin z vlastnictví Lesů ČR na obec Lhotka. Předmětná dohoda
bude schvalována na nejbližším zasedání zastupitelstva a samotný převod je naplánován na leden 2016.
Vánoční koulení
Kuželkářský spolek obce Lhotka zve širokou veřejnost na tradiční kuželkářský turnaj Vánoční koulení. Termín
konání je stanoven na 25. 12. 2015 od 12:00 hod. Místem konání je hostinec U Prejzků. Pro účastníky jsou
připraveny zajímavé ceny a dobrá nálada. Přijďte poměřit síly s našimi kuželkářskými profesionály.

Usnesení 12/2015 z veřejného zasedání obce Lhotka ze dne 19. 11. 2015 (zkrácené znění)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Prodej pozemku parc.č. 495/10 o výměře o výměře 828 m2
2) Podání žádosti o dotaci z prostředků MMR – „Obnova místních komunikací v obci Lhotka“
3) Podání o dotaci z prostředků MMR – „Stavba multifunkčního sportovního hřiště Lhotka“
4) Obecně závazné vyhlášky
5) Rozpočtové opatření č. 9 na r. 2015
6) Inventarizační komisi k provedení inventarizace majetku a závazků obce Lhotka k 31. 12. 2015
7) Vyjádření s projektovou dokumentací a plánovanou výstavbou elektrických distribučních zařízení
8) Smlouvu č. 15257066 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu
Životní prostředí, Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF), oblast podpory 6.5 - Podpora regenerace
urbanizované krajiny na akci "Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka"
Podpora obnovy a rozvoje venkova 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj i pro rok 2016 opětovně otevřelo dotační titul, jehož cílem je
podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá spoluúčast obyvatel venkova,
občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi a především
předpokládá zapojení samotných dětí při realizaci akce. Stejně jako v minulém roce i v letošním roce
podá obec Lhotka do daného dotačního titulu žádost na realizaci Multifunkčního hřiště v obci Lhotka. Pro
daný projekt má již obec zpracovanou projektovou dokumentaci a získané stavební povolení, což zvyšuje
předpoklad podpoření žádosti.
Ministerstvo pro místní rozvoj pro rok 2016 vyhlásilo i dotační titul
č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací, kde budou podporovány akce
zaměřené na opravu a údržbu místních komunikací, jejich součástí
a příslušenství: všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky,
přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů
linkové osobní dopravy. Je plánováno podat žádost na obnovu ulic
Bezdědická, Západní, Krátká, „Pod Jednotou“, část ulice Dolní (po
křižovatku s ulicí Bezdědickou) a Ke Dvoru. S ohledem na charakter
dotačního titulu, kdy je možná pouze obnova, tj. původní materiál
svrchní vrstvy vozovky za stejný, žádáme občany o možné poskytnutí
fotografii vybraných ulic pro doložení povinné foto přílohy, která bude
dokládat původní stav místní komunikace z minulých let po dílčích opravách. Fotografije je možné zaslat na
emailovou adresu lhotka@oulhotka.cz, popřípadě v úředních hodinách přinést na obecní úřad.
Výstavba kanalizace v obci Lhotka

Ve vazbě na zahájený provoz kanalizace v obci Lhotka informujeme občany, že v polovině měsíce prosince 2015
budou zahájeny administrativní práce spojené s přípravou podkladů pro sepsání smluv o odvádění odpadních vod. Bližší
informace o harmonogramu přípravy daných podkladů, které budou projednávány a uzavírány
s jednotlivými vlastníky rodinných domů na obecním úřadě, bude zveřejněn na internetových stránkách
obce Lhotka (www.oulhotka.cz) i na úřední desce u prodejny COOP a budou sděleny prostřednictvím
veřejného rozhlasu. Po schválení podoby „smlouvy o odvádění odpadních vod v obci Lhotka“, které je
naplánováno na 17.12.2015 budou následně uzavírány samotné smlouvy. Zároveň apelujeme na občany,
aby do kanalizace nevhazovali dámské vložky, hadry, igelity a podobné materiály, které způsobují komplikace při provozu
kanalizace (poruchy čerpadel, chyby v měření odpadních vod, atd.).
Záměr obce - přijetí pracovníka

Zastupitelé informují veřejnost o záměru přijmout pracovníka na údržbu veřejených prostranství,
veřejných budov ve vlastnictví obce Lhotka, včetně zajištění kontrol na provozu kanalizace. Případným
zájemcům budou sděleny bližší informace na obecním úřadě. Při nezájmu z řad místních občanů bude
alternována i možnost přijetí pracovníka z Úřadu práce ČR, kde již byla daná možnost diskutována a nadále
probíhají jednání.
Kuželkáři

„A“ tým se v závěrečném 11. kole před dílčí přestávkou rozloučil vítězstvím na domácím hřišti proti TJ
Kovohutě Příbram B (6 : 2, 2516 : 2422). „B“ tým nestačil na hřišti soupeře na TJ AŠ Mladá Boleslav B, když
podlehl (5 : 1, 1561 : 1417). Do šestky kola se tentokráte neprosadil žádný z našich kuželkářů.
Společenská rubrika
Životní jubileum
V měsíci prosinci 2016 oslaví významné životní jubileum:
Černá Marie
Cirklová Helena
Hejduková Jaroslava
K tomuto významnému životnímu výročí blahopřejeme a přejeme do dalších let
mnoho zdraví a spokojenosti.

Veselé Vánoce, klidné svátky, šťastný nový rok 2016
a mnoho pracovních i osobních úspěchů
přeje zastupitelstvo obce Lhotka

