LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 2/2015
Obecní úřad Lhotka, ul. Hořejší 16, 267 23 Lochovice, tel: 311 584 887
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

311 542 111
318 641 307
608 454 389

Usnesení 1/2015 z veřejného zasedání obce Lhotka ze dne 14 1. 2015 (zkrácené znění)
1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a)

Poskytnutí finančního daru klubu Zvonek ve výši 1 000 Kč

b) Výsledky inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2014
c)

Přijetí darovaných pozemků v k.ú. Lhotka u Hořovic - 251/2, 251/3, 251/4, 251/5

d) Prodej pozemku 217/4 v k.ú. Lhotka u Hořovic
e)

Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene

2. Zastupitelstvo bere na vědomí
a)

Informace o postupu prací na splaškové kanalizaci v obci Lhotka

b) Informace o postupu prací na vodovodním přivaděči v obci Lhotka
c)

Informace o vyúčtování akce Rozsvícení vánočního stromku obce Lhotka (Středočeský kraj)

d) Informace o vyúčtování akce Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Lhotka (Středočeský kraj)
e)

Závěry z projednání koupě bývalého hostince u Hejduků a přilehlého pozemku

Usnesení 2/2015 z veřejného zasedání obce Lhotka ze dne 22 1. 2015 (zkrácené znění)
1.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
a)

Koupi bývalého hostince U Hejduků a přilehlého pozemku

b) Prodej majetkového podílu v České spořitelně, a. s.
c)

Finanční příspěvek pro Svaz tělesně postižených Hořovice 2 000 Kč

Pozvánka na veřejné zasedání obce Lhotka dne 19. 2. 2015
Zastupitelé obce Lhotka zvou občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2015, které se bude konat
od 19.00 hod. v Hasičské zbrojnici.
Program:

1) Přijetí darovaných pozemků parc. č. 482/53, 482/57 v k.ú. Lhotka u Hořovic
2) Schválení směnné smlouvy a smlouvy o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví v zastavitelné ploše Z1
3) Projednání připravovaných žádostí o dotaci na rok 2015
4) Diskuse

Kuželkáři
Naši kuželkáři zahájili úspěšně jarní část ročníku 2014/2015 Krajského přeboru I a stabilizovali svou pozici ve
středu tabulky. Po odehraném 13. kole, ve kterém „A“ tým TJ Lhotka zvítězil na domácí půdě proti celku TJ
Sokol Benešov C, si upevnil pozici na 8. místě tabulky s odstupem tří bodů na devátý tým, kterým byl právě
protivník z posledního kola - TJ Sokol Benešov C. Naopak se nedařilo „B“ týmu, který prohrál na půdě TJ
Sokol Tehovec B a v Krajském přeboru II je i po odehraném 13. kole na poslední příčce tabulky. V příštím
kole zajíždí „A“ tým na půdu SK Kosmonosy C a „B“ tým přivítá tentýž den (30. 1. 2015) na domácí půdě celek TJ Sokol
Kostelec nad Č. l. A.
Prodej pozemků v lokalitě Z1
Po schválení územní studie pro největší zastavitelnou plochu v obci Lhotka již byly
zpracovány navazující projektové dokumentace na vodovod, splaškovou a dešťovou kanalizaci,
na dopravní řešení, veřejné osvětlení, sdělovací kabel O2 i kabelové vedení nízkého napětí.
Předmětné pozemky jsou o výměrách od cca 804 m2 do 890 m2. Potenciální zájemci se mohou
přihlásit o úředních hodinách na obecním úřadě. Předpokládaný termín realizace je naplánován
na podzim letošního roku, s předpokládaným termínem kolaudace do konce roku 2015.

Výstavba vodohospodářské infrastruktury
Výstavba vodohospodářské infrastruktury v obci Lhotka úspěšně pokračuje v souladu se stanovenými
harmonogramy jednotlivých akcí. V současné době byl aktualizován postup prací na výstavbě kanalizace na měsíc
únor//2015. Daný harmonogram je zveřejněn na stránkách obce Lhotka i na úřední desce u prodejny
COOP. Dle daného harmonogramu budou pokračovat práce v ulici Větrná a v úseku pole - „pod
kostelem“ po ulici Dolní. V druhé polovině měsíce budou práce realizovány i nadále v ulici Větrná –
po „Ernestku“, budou zahájeny práce v ulici Dolní a kanalizační stoky budou pokládány i v ulici Ke
Hřišti. S ohledem na realizaci prací v ulici Ke Hřišti v druhé polovině měsíce února 2015 upozorňujeme
vlastníky nemovitostí na omezený dopravní provoz v dané ulici. Parkování vozidel bude umožněno na pozemku u křižovatky
ulic Ke Hřišti a Hořejší. Zároveň upozorňujeme občany na možné odchylky od stanoveného harmonogramu s ohledem na
vývoj počasí.
Místní poplatky pro rok 2015
Obecní úřad Lhotka informuje občany, že probíhá termín pro uhrazení poplatků za svoz komunálního
odpadu/poplatků za psy je stanoven nejpozději do 28. 2. 2015, chataři a chalupáři do 31. 8. 2015. Výše poplatků za svoz
komunálního odpadu je pro rok 2015 stanovena ve stejné výši jako v roce 2014 tj. 500,- Kč / osobu trvale bydlící.
Chataři a chalupáři hradí 500,- Kč za nemovitost. Výše poplatku za psa se pro rok 2015 rovněž nemění. Jeden pes
50,- Kč, za každého dalšího psa 75,- Kč. Platbu je možné provést osobně na obecním úřadě v úředních hodinách
(čtvrtek 18-20 hodin) nebo prostřednictvím bankovního převodu na účet číslo: 11527131/0100, variabilní symbol
je číslo popisné rodinného domu. Do textu rovněž prosím uveďte, jaký poplatek hradíte.
Znovuotevření sálu v hostinci U Prejzků
Na jaře roku 2015 dojde ke znovu zprovoznění tanečního sálu v hostinci U Prejzků. Vlastník hostince U Prejzků
nabízí činným spolkům v obci (ale i dalším zájemcům), možnost využívání tohoto prostoru k pořádání nejrůznějších aktivit
- pořádání společenských akcí, zábav, obecních nebo spolkových schůzí apod. Prostor je ochoten
poskytnout v období duben/ září, kdy není nutné vytápění, kdykoliv i po krátkodobé dohodě předem.
Během období, kdy je nutné vytápění, by byla nutná dohoda s větším časovým odstupem, aby s touto
skutečností mohl vlastník hostince počítat. Prostory poskytnou ve všech případech veřejných aktivit bez nároku na finanční
odměnu. Je předpokládáno, že sál bude využitelný počínaje obdobím od března nebo nejpozději dubna tohoto roku. V případě
zájmu o využití mohou činné spolky či jiní potenciální zájemci kontaktovat vlastníka nemovitosti.

Masopust 2015

Společenská rubrika
Životní jubileum
V měsíci únoru 2015 oslaví významné životní jubileum:
Nová Marie
Nováková Anežka

Krubner Karel
Spišák Jozef

Hrabětová Květa
Papoušková Marie

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

