LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 5/2015
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 5/2015 z veřejného zasedání obce Lhotka ze dne 2. 4. 2015 (zkrácené znění)
1.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
a)

Podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje – Programu 2015, z Fondu rozvoje obcí a měst na

projekt „Rekonstrukce společenského domu obce Lhotka“, včetně závazku spolufinancování dané akce z rozpočtu obce
v minimální výši 5% celkových uznatelných nákladů.
b)

Podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje – Programu 2015, z Fondu

cestovního ruchu na projekt „Podpora rozvoje rekreační cyklistiky v obci Lhotka“, včetně závazku
spolufinancování dané akce z rozpočtu obce v minimální výši 5% celkových uznatelných nákladů.
c)

Podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje – Programu 2015, z Fondu

podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na projekt „Modernizace zásahové výzbroje a výstroje JSDH
obce Lhotka“, včetně závazku spolufinancování dané akce z rozpočtu obce v minimální výši 5%
celkových uznatelných nákladů.
d)

Podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje – Programu 2015, z Fondu životního prostředí

a zemědělství na projekt „Lhotka - kanalizace“, včetně závazku spolufinancování dané akce z rozpočtu obce v minimální výši
5% celkových uznatelných nákladů.

2.

e)

Rozpočtové opatření č. 3/2015

f)

Uzavření smlouvy s firmou Fireport na zajištění služby zasílání SMS pro JSDH obce Lhotka.

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 závěrech jednání na Okresním soudu v Klatovech

Svoz bioodpadu
Obec Lhotka nabízí občanům a dalším původcům odpadu službu sběru a svozu bioodpadu ze zahrad, údržby zeleně,
domácností a květinářství. Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme
ve formě kompostu navracet do půdy. Mezi bioodpad patří: listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny,
čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů,
spadané ovoce atd. Za tímto účelem bude zajištěn kontejner o objemu 7 – 15 m3 umístěný na hrázi
obecního rybníka, kde bude možné bioodpad odkládat. Svoz bude řešen vždy po naplnění kontejneru
společností AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. Ukládání/svoz bioodpadu bude zahájeno od počátku
měsíce května 2015 (kontejner bude přistaven dne 4. 5. 2015). Likvidace větví ze stromů, keřů bude i nadále řešena pálením
prostřednictvím členů JSDH obce Lhotka.
Aktualizace harmonogramu prací na výstavbě kanalizace v obci Lhotka - harmonogram prací (květen 2015)
Dne 28. 4. 2015 proběhl další z kontrolních dnů výstavby kanalizace v obci Lhotka za přítomnosti pracovnice
Státního fondu životního prostřední. Postup prací je v souladu s definovaným harmonogramem, přestože s ohledem na
poruchu u dodavatele kanalizačních šachet byly práce v 2. polovině dubna soustředěny na realizaci
kanalizačních přípojek na úkor plánovaných prací na realizaci kanalizačních stok. Dle aktualizovaného
plánu budou v první polovině měsíce května 2015 práce soustředěny do ulice Pajzov. V druhé polovině
měsíce května budou práce pokračovat v ulici Pod Lesem. 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.

Realizace multifunkčního hřiště
V současné době byl zastupitelstvem schválen zpracovatel projektové dokumentace pro získání územního
souhlasu/ohlášení či stavebního povolení, tak jak bude vyžadováno Stavebním úřadem v Hostomicích. Multifunkční hřiště
je plánováno umístit na pozemku 499/1 (způsob využití: sportoviště a rekreační plocha) v areálu
sportovního hřiště. Minimální rozměry hřiště jsou plánovány cca 18/36 m, umožňující hru pro tenis
volejbal, nohejbal, přehazovanou, včetně basketbalu, kopané. Vyjádření dotčených orgánů
(koordinované stanovisko MěÚ Hořovice, Lesy ČR, VaK Beroun, HZS, O2, RWE, ČEZ, ...) jsou
již rámcově předjednány, přičemž konečná stanoviska budou k dispozici po zpracování projektové
dokumentace. V současné době je v procesu posuzování podaná žádost na Ministerstvo pro místní
rozvoj, kde žádost prošla formální kontrolou, přičemž druhá žádost do programu společnosti ČEZ bude podána po zpracování
projektové dokumentace.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Rekonstrukce hasičské zbrojnice, jejíž realizace byla prováděna za podpory Ministerstva zemědělství - Program
rozvoje venkova ČR, pro období 2007 - 2013, Realizace místní rozvojové strategie na MAS Karlštejnsko, z.s. byla úspěšně
prezentována na závěrečné kontrole pracovníků Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).
Realizace byla kladně hodnocena hodnotící komisí a schválena k proplacení schválené dotace.
Závěrečná kontrola navazovala na již provedené závěrečné vyhodnocení 1. etapy – přístavby hasičské
zbrojnice, která byla realizována za podpory Středočeského kraje. Pro závěrečnou etapu rekonstrukce
hasičské zbrojnice v obci Lhotka bude v letošním roce podána žádost do připravovaných dotačních programů pro plánovací
období 2014 – 2020. Žádost bude zaměřena na nové opláštění budovy – fasádu a závěrečné interiérové úpravy v budově
hasičské zbrojnice.
Informace pro veřejnost – evidence pálení
Rádi bychom Vás informovali o službě, kterou poskytuje Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje od
dubna 2009 pro veřejnost – evidenci pálení prostřednictvím internetu (www.hzssck.cz). Této služby mohou využít
i fyzické osoby, které provádí jednorázové spalování suchého nekontaminovaného rostlinného materiálu – příkladně
jarní spalování větví z průklestu ovocných stromů.
Nábor Policie ČR
Policie ČR se na obec Lhotka obrátila s žádostí o pomoc při hledání nových zájemců o práci u Policie
České republiky v Našem teritoriu, popř. o sdílení informací o stále probíhajícím náboru policistů pro
Středočeský kraj. Konkrétní informace o podmínkách přijetí k policii a k průběhu přijímacího řízení najdete
na internetových stránkách www.policie.cz/nabor nebo je mohou podat pracovnice náborového pracoviště
na tel. čísle + 420 974 861 750.
Podpora kulturních akcí v obci Lhotka
Žádost o poskytnutí finanční podpory ze Středočeského kraje na konání kulturních akcí v obci Lhotka, která
byla zpracována zastupitelstvem obce Lhotka, prošla formální kontrolou. Žádost zaměřená na podporu kulturních
akcí (Trampfotbal 2015, Dětské rybářské závody, Prázdniny končí pod Plešivcem, Drakiáda, Rozsvícení vánočního
stromku) by měla být posouzena v průběhu měsíce května a výsledek tak přineseme v dalším čísle Lhoteckého
zpravodaje.
UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme čtenáře Lhoteckého zpravodaje, že od červnového vydání bude probíhat jeho distribuce pouze
prostřednictvím www stránek obce Lhotka http://oulhotka.cz/index.php/lhotecky-zpravodaj. Pro ty, kteří nemají možnost
připojení k internetu, bude distribuce zajištěna prostřednictvím 20 výtisků, které budou k dispozici v prodejně COOP.
Životní jubileum
V měsíci květnu 2015 oslaví významné životní jubileum:
Kunst Vratislav

Hejduková Jiřina

Plott Josef

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

