LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 6/2015
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

Pozvánka na veřejné zasedání obce Lhotka dne 4. 6. 2015
Zastupitelé obce Lhotka zvou občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 4. 6. 2015, které se bude konat
od 19.00 hod. na Obecním úřadě.
Program:
1) Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemky: 495/37, 495/38, 495/39,
495/40, 495/41 v k.ú. Lhotka u Hořovic s paní E.Č.
2) Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemky: 495/34, 495/36, 495/43 v k.ú.
Lhotka u Hořovic s panem J.K.
3) Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemky: 495/28,
495/31, 495/13 v k.ú. Lhotka u Hořovic s panem M.K.
4) Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemky: 495/35 v
k.ú. Lhotka u Hořovic s panem M.K. a panem J.K.
5) Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemky: 495/30,
495/29 v k.ú. Lhotka u Hořovic s panem P.Ž. a paní V.Ž.
6) Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemky: 12/1 v k.ú. Lhotka u Hořovic s
panem E.D.
7) Schválení bezúplatného převodu pozemků parcelní číslo 5/10, 63/4, 101/4, 493/8 v k.ú. Lhotka u Hořovic ze Státního
pozemkového úřadu na obec Lhotka
8) Rozpočtové opatření č. 5
9) Diskuse
Informace o mimořádných provozních událostech - SMS InfoKanál
Společnost Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Vám ve spolupráci s obcí Lhotka nabízí jednoduchý, pohodlný a
zcela bezplatný způsob získávání důležitých informací o mimořádných provozních událostech, jako jsou odstávky
vody, havárie na vodovodu, problémy s kvalitou pitné vody apod. Jedná se o službu SMS InfoKanál.
Zajistěte si tyto informace tím, že se zaregistrujete online na webu
(https://www.infokanal.cz/cweb/WebRegistration.hq?k=LHOTKABE),

SMS

nebo

osobně či telefonicky na Zákaznickém centru VAK Beroun, a.s. Pro občany, kteří nemají
nebo nevyužívají mobilní telefon, umožníme doručení SMS také na pevnou linku v hlasové podobě. Pro registraci pevného
čísla můžete použít registraci online na internetu nebo na Zákaznickém centru. S veškerými dotazy ohledně služby SMS
InfoKanál se, prosím, obracejte na Zákaznické centrum VAK Beroun, a.s. tel. 800 100 663 v pracovních hodinách,
www.infokanal.cz. Bližší informace Vám poskytneme rovněž na obecním úřadě.
Nádoby na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM
Obec Lhotka, která provozuje tříděný sběr komunálních odpadů v rámci systému EKO‑KOM získala
od společnosti EKO‑KOM, a.s. bezplatné zapůjčení nádob na tříděný odpad. Získané nádoby nahradí stávající
nádoby, které jsou za úplatu zapůjčeny od společnosti AVE odpadové hospodářství.
Parkovací stání u prodejny COOP
Zastupitelstvo obce Lhotka vstoupilo do dalšího jednání ohledně odprodeje pozemků u prodejny COOP pro
realizaci parkovacích stáních. V současné době je diskutována podoba parkovacích stání pro následnou žádost o
dělení/scelování pozemků a zpracování geometrického plánu pro převod předmětných pozemků.
Uvažována je realizace parkovacích stáních pro osm automobilů, které se budou nacházet podél přístupové
uličky do prodejny COOP – kolmo k ulici Plešivecká. V souvislosti s realizací daného projektu bude rovněž
vytvořeno adekvátní zázemí pro umístění sběrných nádob pro tříděný odpad.

Dotace Středočeský kraj
Podané žádosti do Fondů Středočeského kraje na akce: Rekonstrukce společenského domu obce Lhotka, Podpora
rozvoje rekreační cyklistiky v obci Lhotka, Modernizace zásahové výzbroje a výstroje SDH obce
Lhotka, Lhotka – kanalizace prošly formální kontrolou. V současné době probíhá hodnocení
žádostí, přičemž podpořené žádosti by měly být známy po zasedání zastupitelstva Středočeského kraje, které je
naplánováno na měsíc červenec.
Vodovodní přivaděč Lochovice – Lhotka
Zastupitelé obce Lhotka informují občany, že byla podána žádost o změnu stavby před jejím dokončením na stavbu
„Vodovodní přivaděč Lochovice – Lhotka“. Z důvodu potřeby realizace vodovodního přivaděče na vedlejších pozemcích
oproti původní plánované trase byly zajištěny souhlasy dotčených vlastníků s realizací na daných
pozemcích a podána avizovaná žádost. V důsledku posunutí plánovaného termínu kolaudace, kdy
plánovaný termín koalaudace stavby je naplánován na konec června 2015 a nabytí právní moci
kolaudačního souhlasu je předpokládáno v průběhu měsíce července, byla podána i žádost na
Ministerstvo zemědělství o posunutí termínu realizace, která byla pracovníky ministerstva zemědělství schválena a termín
byl prodloužen do konce srpna 2015.
Výstavba kanalizace v obci Lhotka jde do finále - harmonogram prací (červen 2015)
V průběhu měsíce května byly dokončeny práce na výstavbě kanalizace v ulici Pajzov a v ulici Větrná (výtlak).
Navazující postup prací bude v první polovině měsíce června soustředěn do ulice Krátká a ulice Bezdědická (po ulici
v Koutě), zároveň budou probíhat práce v ulici pod prodejnou COOP a v ulici Západní. Po dokončení prací
v daných ulicích budou práce pokračovat v ulici Pod Lesem a boční ulici k ulice K Sáhovce. Upozorňujeme
občany na možné odchylky od stanoveného harmonogramu s ohledem na vývoj počasí a dodávku materiálu.
Daný harmonogram včetně grafické přílohy je zveřejněn na www stránkách obce Lhotka (www.oulhotka.cz) i na úřední
desce u prodejny COOP a Obecního úřadu. Bližší informace budou poskytnuty rovněž na Obecním úřadě během
pravidelných úředních hodin.
Podpora kulturních akcí v obci Lhotka
Rada Středočeského kraje schválila žádost o poskytnutí finanční podpory na konání kulturních akcí
v obci Lhotka. Žádost podaná do Středočeského fondu hejtmana je zaměřená na podporu kulturních akcí Trampfotbal 2015, Dětské rybářské závody, Prázdniny končí pod Plešivcem, Drakiáda, Rozsvícení vánočního
stromku, které tak budou podpořeny finanční částkou o objemu 45 tis. Kč.
Pozvánka na Dětské rybářské závody
Obec Lhotka ve spolupráci s místním spolkem Rybářů pořádá dne 13. 6. 2015 Dětské rybářské
závody. Sraz závodníků je naplánován před 8.00 hod. na hrázi rybníka. O pravidlech soutěže budou
závodníci informováni přímo na místě. Občerstvení pro soutěžící je zajištěno zdarma.
Harmonogram dne:

prezentace
závod - lovná část
závod – zručnost
vyhodnocení

7:30 – 8:00
8:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:30

Pozvánka na Trampfotbal 2015
Tradiční fotbalový turnaj v malé kopané, který je pořádán Tělovýchovnou jednotou Lhotka
se v letošním roce bude konat v sobotu dne 6. 6. 2015. Fotbalové zápasy začínají v 8.00 hod a jsou
naplánovány do cca 17. hodiny. Fotbalového turnaje se účastní 16 týmu, které budou rozděleny do čtyř
hracích skupin. V letošním roce je pořádán již 43. ročník.
Večerní hudební program obstará skupina Tenemit a The Metuzalem. Začátek je naplánován na 20.
hodinu (sobota 6. 6. 2015). Všichni jsou srdečně zváni!!!
Životní jubileum
V měsíci červnu 2015 oslaví významné životní jubileum:
Josef Vinš
K tomuto významnému životnímu výročí blahopřejeme a přejeme do dalších
let mnoho zdraví a spokojenosti.

