LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 3/2015
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 3/2015 z veřejného zasedání obce Lhotka ze dne 19. 2. 2015 (zkrácené znění)
1.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Přijetí darovaných pozemků parc. č. 482/53, 482/57 v k.ú. Lhotka u Hořovic
2) Poskytnutí daru SDH Lhotka na konání kulturní akce „Hasičský ples“
3) Poskytnutí finančního příspěvku pro Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
4) Podání žádostí o dotaci na SFŽP do Operačního programu životního prostředí na akce:
a) Revitalizace veřejné zeleně na pozemku parcelní číslo 136 v k.ú. Lhotka u Hořovic
b) Zkvalitnění nakládaní s odpady v obci Lhotka
5) Závěry z projednání připravovaných žádostí o dotaci na rok 2015 (Středočeský kraj)
6) Výběr dodavatele stavby „Veřejné osvětlení v ulici Dolní“
6) Rozpočtové opatření 1-2015
Pozvánka na veřejné zasedání obce Lhotka dne 12. 3. 2015
Zastupitelé obce Lhotka zvou občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 12. 3. 2015, které se bude konat
od 19.00 hod. na Obecním úřadě.
Program:

1) Schválení směnné smlouvy v rámci zastavitelné plochy Z1 v obci Lhotka
2) Schválení dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví v zastavitelné ploše Z1 v obci Lhotka
3) Projednání připravovaných žádostí o dotaci na rok 2015
4) Rozpočtové opatření 2/2015

5) Diskuse
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Oznamuje občanům, že dojde k přerušení dodávky elektřiny v termínu 6.3.2015 07:30-15:30 hod.
Přerušení dodávky elektřiny se týká ulic Hořejší, Ke Hřišti, Ulička, K Sáhovce (konkrétně se jedná o budovy
s č.p.: 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 27, 33, 42, 43, 45, 48, 49, 51, 61, 66, 72, 114, 116, 124, 126, 135). Přerušení
dodávky elektřiny je způsobeno z důvodu realizace nového vedení nízkého napětí v ulici Ke Hřišti.
Výstavba kanalizace v obci Lhotka - harmonogram prací (březen 2015)
Byl aktualizován postup prací na výstavbě kanalizace v obci Lhotka pro měsíc březen 2015. Dle daného
harmonogramu budou v první polovině měsíce března 2015 pokračovat práce v ulici Dolní, bude
dokompletována stoka v ulici Hořejší a budou finalizovány práce na výtlaku z čerpací stanice
v lokalitě „Pod Kravínem“ po ulici „V Koutě“. V druhé polovině měsíce budou práce realizovány
i nadále v ulici Dolní, budou zahájeny práce v ulici Krátká a kanalizační stoky budou pokládány
i v ulici Západní (zaústění do kanalizační stoky v ulici Větrná cca 130 m). Zároveň upozorňujeme
občany na možné odchylky od stanoveného harmonogramu s ohledem na vývoj počasí. Aktuální harmonogram včetně
grafické přílohy je zveřejněn na www stránkách obce Lhotka (www.oulhotka.cz) i na úřední desce u prodejny COOP.
Územní souhlasy na kanalizační / vodovodní přípojky
Územní souhlasy na domovní část kanalizačních přípojek, kanalizační přípojky či vodovodní
přípojky byly Městským úřadem v Hostomicích zpracovány a jsou stále k dispozici k vyzvednutí na
Obecním úřadě obce Lhotka. Územní souhlasy jsou průběžně vydávány od počátku roku 2015, aby bylo
možné spojit návštěvu obecního úřadu společně s možností uhrazení poplatku za svoz komunálního
odpadu pro rok 2015. Žádáme proto vlastníky jednotlivých nemovitostí, kteří podávali žádost o získání
územního souhlasu, aby se zastavili na obecním úřadě pro jeho vyzvednutí.

Realizace veřejného osvětlení v ulici Dolní
V součinnosti s realizací nízkého napětí v ulici Dolní probíhá i realizace nového veřejného osvětlení v dané
ulici, které počítá se zaokruhováním celého systému do ulice Bezdědická. Realizace je předjednána na počátek měsíce
března 2015 s tím, že do provozu by mělo být veřejné osvětlení uvedeno do poloviny měsíce března 2015, a předpokládá
se osazení čtyř nových sloupů veřejného osvětlení.
Místní poplatky pro rok 2015
Obecní úřad Lhotka upozorňuje občany, že končí termín pro uhrazení poplatků za svoz komunálního
odpadu/poplatků za psy, který 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.
Změna sběrných míst pro separovaný odpad a řešení problematiky odpadového hospodářství
V souvislosti se závěry z jednání se zástupci společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. v průběhu
měsíce února 2015 (zdražení svozu separovaného odpadu o cca 4%, zdražení svozu komunálního odpadu o cca 3,5%), byla
dojednána dohoda o změně sběrných míst pro separovaný odpad, který bude vyvážen výhradně na zavolání, tj. pouze
tehdy, když budou kontejnery zcela naplněny. V souvislosti s touto

změnou budou rovněž zastupitelé projednávat

v průběhu roku možnost navýšení poplatku za svoz odpadu ze současných 500 Kč/osobu/rok (nemovitost – chataři a
chalupáři) na cca 600 Kč/osobu/rok (nemovitost – chataři a chalupáři). V současné době doplácí obec na
odpadové hospodářství cca 180 tis. Kč/rok, což by vyžadovalo navýšení ročního poplatku na 1000 Kč na
občana (nemovitost – chataře a chalupáře), aby došlo k vyrovnání nákladů na svoz a likvidaci odpadů.
Možným řešením pro snížení nákladů na svoz komunálního/separovaného odpadu je právě možnost úpravy
lokalizace sběrných míst pro separovaný odpad, který bude vyvážen výhradně na zavolání, tj. v době, kdy
bude zcela předmětnou komoditou naplněn. Pro zajištění odpovídající docházkové vzdálenosti na odložení
separovaného odpadu, bylo nad rámec již zavedených sběrných míst navrženo nově místo u křižovatky ulic
K Sáhovce, Hořejší, Pod Lesem – kde bude umístěn jeden kontejner na plast, dále pak bylo navrženo nové
sběrné místo u křižovatky K Sáhovce, Západní - kde bude rovněž jeden kontejner na plast a poslední nové
sběrné místo se nachází u křižovatky ulic Bezdědická, Na Ladech (případně V Koutě) - kde bude stejně tak jeden kontejner
na plast. Zbývající místa zůstávají identická, pouze zde budou odebrány ony tři kontejnery pro komoditu plast, které budou
umístěny na již specifikovaná místa.
Dotace ze Středočeského kraje byly proplaceny
Poskytnuté dotace ze Středočeského kraje za rok 2014 pro obec Lhotka (Rozsvícení Vánočního stromku,
Rekonstrukce hasičské zbrojnice, Vytvoření zázemí pro podporu cykloturistiky v obci Lhotka) byly úspěšně vyúčtovány a
došlo k jejich proplacení. V současné době jsou dokompletovány podklady pro úspěšné vyúčtování dotace na Rekonstrukci
hasičské zbrojnice z Programu rozvoje Venkova – MAS Karlštějnsko, které budou předány ke kompletaci a kontrole do
konce února 2015. Pro rok 2015 počítají zastupitelé s přípravou/podáním žádostí do Středočeských fondů (Fond hejtmana a
zmírnění následků živelních katastrof – alokace fondu: 15 milionů korun, Fond podpory dobrovolných hasičů a
složek IZS – alokace fondu: 20 milionů korun, Fond vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence – alokace
fondu: 20 milionů korun, Fond kultury a obnovy památek - alokace fondu: 10 milionů korun, Středočeský
humanitární fond – alokace fondu: 37 milionů korun, Fond cestovního ruchu – alokace fondu: 3,5 milionů korun,
Fond podpory malého a středního podnikání – alokace fondu: 1,5 milionu korun, Fond rozvoje obcí a měst – alokace
fondu: 200 milionů korun, Fond životního prostředí a zemědělství – alokace fondu: 40 milionů korun, Povodňový fond –
alokace fondu: 20 milionů korun.
Společenská rubrika
Životní jubileum
V měsíci březnu 2015 oslaví významné životní jubileum:
Kozová Marie
Císařová Jana

Vinšová Sylva
Jahelka Josef

Grosz Jiří

Duchoňová Božena

Novák Jiří

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

