LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 4/2015
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 4/2015 z veřejného zasedání obce Lhotka ze dne 12. 3. 2015 (zkrácené znění)
1.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
a)

Směnnou smlouvu v rámci zastavitelné plochy Z1 v obci Lhotka

b) Dohodu o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví v zastavitelné ploše Z1 v obci Lhotka
c)

Podání žádosti o dotaci Oranžové hřiště z grantového řízení Nadace ČEZ na akci „Multifunkční hřiště v obci Lhotka“

d) Podání žádosti o dotaci Podpora regionů z grantového řízení Nadace ČEZ
e)

Výběr dodavatele - fa Elektroštika s.r.o. na výměnu veřejného osvětlení v ulicích Hořejší a Ke Hřišti

f)

Finanční příspěvek pro Domov Na Výsluní, Hořovice ve výši 1 000 Kč

g) Zpracovatele projektové dokumentace fa PIK Vítek na projekt Revitalizace veřejné zeleně na
pozemku parc. č. 136 v k. ú. Lhotka u Hořovic
h) Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2015
i)

Smlouvu se společností O2 Czech Republic a.s. na přeložení sdělovacího kabelu v lokalitě Z1

j)

Podání žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy podle Pravidel 2015 pro poskytování
účelových dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních
katastrof - Podpora hejtmana na akci „Podpora kulturních aktivit v obci Lhotka“, včetně závazku spolufinancování dané
akce z rozpočtu obce v minimální výši 5% celkových nákladů

k) Podání žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy podle Pravidel 2015 pro poskytování
účelových dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Povodňového fondu v rámci Tematického zadání
„Odstraňování povodňových škod na obecním majetku“ na akci „Eliminace dopadů přívalových povodní v obci
Lhotka“, včetně závazku spolufinancování dané akce z rozpočtu obce v minimální výši 5% celkových nákladů
2.

Zastupitelstvo bere na vědomí
a) Informace o postupu prací na splaškové kanalizaci v obci Lhotka
b) Informace o konání sběru velkoobjemového odpadu
c) Informace o konání sběru nebezpečného odpadu
d) Informace o vyúčtování akce Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Lhotka (MAS Karlštejnsko)
Pozvánka na veřejné zasedání obce Lhotka dne 2. 4. 2015
Zastupitelé obce Lhotka zvou občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 2. 4. 2015, které se bude konat
od 19.00 hod. na Obecním úřadě.
Program: 1) Schválení podání žádosti o dotaci do Fondu rozvoje obcí a měst (Středočeský kraj)
2) Schválení podání žádosti o dotaci do Fondu cestovního ruchu (Středočeský kraj)
3) Schválení podání žádosti o dotaci do Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS (Středočeský kraj)
4) Schválení podání žádosti o dotaci do Fondu životního prostředí a zemědělství (Středočeský kraj)
5) Schválení podání žádosti o dotaci do Fondu kultury a obnovy památek (Středočeský kraj)
6) Rozpočtové opatření č. 3
7) Diskuse
Realizace domovních částí kanalizačních přípojek
Oznamuje občanům, že s ohledem na postup prací na výstavbě kanalizace v obci Lhotka je
v současné době již možné požádat zástupce zhotovitele o zpracování cenové nabídky na realizaci domovní
části kanalizační přípojky. Zájemci se mohou obrátit na stavbyvedoucího fa Šindler důlní a stavební
společnost s r.o. pana Martina Šíra (mobil: 723 113 514), který provede nacenění prací/materiálu pro
realizaci domovní části kanalizační přípojky pro jednotlivé nemovitosti v obci Lhotka.

Výstavba kanalizace v obci Lhotka - harmonogram prací (duben 2015)
Byl aktualizován postup prací na výstavbě kanalizace v obci Lhotka pro měsíc duben 2015. Dle daného
harmonogramu budou v první polovině měsíce dubna 2015 dokompletovány práce v ulici Na Ladech,
K Sáhovce. V druhé polovině měsíce dubna budou zahájeny v práce v ulici Pajzov, v ulici Bezdědická
(od křižovatky s ulicí Dolní – po křižovatku s ulicí Krátká) a následně v ulici Krátká (od křižovatky
s ulicí Dolní). Zároveň upozorňujeme občany na možné odchylky od stanoveného harmonogramu
s ohledem na vývoj počasí. Daný harmonogram včetně grafické přílohy je zveřejněn na www stránkách obce Lhotka
(www.oulhotka.cz) i na úřední desce u prodejny COOP.
Sběr železného šrotu
Sbor dobrovolných hasičů obce Lhotka provádí dne 11. 4. 2015 sběr železného odpadu, akce proběhne
od 8. hod. ranní. Žádáme občany, aby železný šrot zanechali před domem, odkud bude členy místního SDH
zajištěn jeho odvoz.
Vydání kolaudačního souhlasu na vodovodní přivaděč
Informujeme občany, že již byl stanoven termín jednání pro vydání kolaudačního souhlasu na vodovodní
přivaděč Lochovice – Lhotka. S ohledem na finalizaci prací na vodovodním přivaděči byl dojednán termín
jednání pro vydání kolaudačního souhlasu na 17. 4. 2015.
Svoz nebezpečného odpadu
Dne 18. 4. 2015 proběhne svoz nebezpečného odpadu. Převzetí nebezpečného odpadu se uskuteční
v pátek 17. 4. 2015 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, lednice a mrazáky obsahující freony, oleje, olejové filtry, vyřazené léky.
Svoz velkoobjemového odpadu
V měsíci dubnu proběhne svoz velkoobjemového odpadu, kontejner bude přistaven před Hospodu
U Hejduků dne 10. 4. 2015 v odpoledních hodinách, odvoz je naplánován na den 13. 4. 2015 v ranních hodinách.
Pozvánka na pálení čarodějnic
Místní sbor dobrovolných hasičů obce Lhotka zve na každoroční pálení čarodějnic, které se koná
na hrázi rybníka dne 30. 4. 2014. Předpokládaný čas zahájení akce je naplánován na 20.00 hod.
Upozorňujeme občany, že je možné ještě stále navážet ekologický odpad ze zahrad ke spálení na hrázi
rybníka (větve, klest). Žádáme Vás - nenavážejte trávu, listí, pařezy, apod.
Pozvánka na Hasičskou zábavu
Sbor dobrovolných hasičů obce Lhotka zve širokou veřejnost na Hasičskou zábavu, která se bude konat
dne 18. 4. 2015 od 20:00 hod. v Hostinci U Prejzků. K tanci a poslechu bude hrát skupina GONG.
Nabídka popelnic
Od 16. 4. 2015 budou v nabídce opět plastové nádoby na svoz komunálního odpadu od společnosti AVE
CZ odpadové hospodářství, s.r.o. V nabídce bude cca 6 ks plastových popelnic za sníženou kupní cenu 500,Kč/ks. Výdej popelnic bude probíhat v úředních hodinách Obecního úřadu, tj. od 18:00 hod. do 20:00 hod. každý
čtvrtek v týdnu. V měsíci dubnu budou nabízeny nádoby na komunální odpad výhradně zájemcům, kteří
v posledních 4 letech žádnou nádobu nezískali.
Společenská rubrika
Se zármutkem vám oznamujeme, že náhle zemřel pan Ivan Komzák, dlouholetý starosta obce
Lochovice. Ve spolupráci s ním byly připravovány mnohé projekty, z právě realizovaných se jedná např. o
projekt kanalizace, společný sběrný dvůr. Mezi plánované akce patřil např. projekt rozhledna na Plešivci.
V 51 letech odešla neodmyslitelná součást dění nejen Lochovic, ale i širokého okolí. Čest jeho památce!
Životní jubileum
V měsíci dubnu 2015 oslaví významné životní jubileum:
Langšádlová Jaroslava
K tomuto významnému životnímu výročí blahopřejeme a přejeme do dalších let mnoho zdraví a
spokojenosti.

