LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 7/2015
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 8/2015 z veřejného zasedání obce Lhotka ze dne 18. 6. 2015 (zkrácené znění)
1) Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Závěrečný účet za rok 2014 - dle § 43 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 17
zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce Lhotka
vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
b) Účetní závěrku - dle § 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích schvaluje
účetní závěrku obce Lhotka sestavenou k 31. 12. 2014. Hospodářský výsledek za r.
2014 ve výši 1 467 353,45 Kč bude přeúčtován na účet 432.
c) Koupě pozemku parc.č. 66/1 díl c v k.ú. Lhotka u Hořovic
d) Prodej pozemku parc.č. 57/1 v k.ú. Lhotka u Hořovic
e) Dodatek č. 2 ke smlouvě na akci „Lhotka – kanalizace“
2) Zastupitelstvo bere na vědomí
a) Informace o postupu prací na splaškové kanalizaci v obci Lhotka, včetně podané žádosti o změnu stavby před
jejím dokončením
b) Informace o plánované kolaudaci vodovodního přivaděče
c) Informace o podané žádosti do OPŽP na akci Revitalizace zeleně v obci Lhotka
3) Zastupitelstvo obce ukládá
a) Starostovi obce podepsat kupní smlouvu na koupi pozemku parc.č. 66/1 díl c v k.ú. Lhotka u Hořovic
b) Starostovi obce podepsat kupní smlouvu na prodej pozemku parc.č. 57/1 v k.ú. Lhotka u Hořovic
c) Starostovi obce podepsat dodatek č. 2 ke smlouvě na akci „Lhotka – kanalizace“
Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí / stavebního povolení na lokalitu Z1
Zastupitelstvo obce Lhotka postoupilo proces pro zasíťování největší zastavitelné plochy Z1 v obci Lhotka. Po
úspěšném zavkladování směnné smlouvy a dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví v zastavitelné ploše Z1 - „Na
Výsluní“, byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí / stavebního povolení na
výstavbu technické infrastruktury (vodovod, dešťová a splašková kanalizace, kabelové
vedení VN a NN a kiosková TS, kabelové vedení veřejného osvětlení a přeložka
sdělovacího kabelu). S ohledem, že k žádosti byla zajištěna stanoviska všech dotčených
orgánů (Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., O2 Czech republic, ČEZ distribuce, Krajská
hygienická stanice, Povodí Vltavy, stání podnik, Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, Ústav archeologické památkové péče, Koordinované stanovisko
MěÚ Hořovice, Lesy ČR, RWE, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, je administrativní proces pro získání
územního rozhodnutí/stavebního povolení je naplánován na přelom měsíců září/říjen letošního roku.
Podána žádost o dotaci na revitalizaci veřejné zeleně
S ohledem na poslední výzvu z Operačního programu životního prostředí pro plánovací období 2007-2013 podali
zastupitelé žádost na první etapu revitalizace veřejné zeleně v ploše bývalého Hořejšího
rybníka. V rámci první etapy bude provedena revitalizace stávající sídelní zeleně, která bude
spočívat v odstranění vzrostlých dřevin nacházejících se v ochranném pásmu sdělovacího
kabelu a osazení nových dřevin (cca 18 ks) a keřů (cca 20 ks). S ohledem na avízo výzev
pro nové programové období je zajišťováno i územní rozhodnutí / stavební povolení na
druhou etapu, která bude spočívat v realizaci dvou vodních ploch, které budou napájeny
z dešťové kanalizace, jako v minulosti tomu bylo v případě Hořejšího rybníka. V současné době prošla žádost formální
kontrolou, přičemž výsledky by měly být známy na přelomu července a srpna.

Multifunkční hřiště v obci Lhotka
Po dokončení prací na zpracování dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební
povolení na akci výstavby multifunkčního hřiště v obci Lhotka, byly zajištěny stanoviska dotčených
orgánů a byla podána samotná žádost na Městský úřad do Hostomic. V současné době bylo zahájeno
územní řízení, přičemž stavební povolení by mělo být získáno v průběhu měsíce září. Zpracovaná
projektová dokumentace je k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě Lhotka či na www stránkách
obce Lhotka: www.oulhotka.cz
Výstavba kanalizace v obci Lhotka jde do finále - harmonogram prací (červenec 2015)
V průběhu měsíce června byly dokončeny práce na výstavbě kanalizace v ulici pod prodejnou COOP (výtlak),
v ulici Krátká, v boční ulici k ulici K Sáhovce a v ulici Bezdědická. Navazující postup prací bude v první polovině měsíce
července soustředěn do ulice Západní a lokality Ernestky. Následně budou práce soustředěny do
boční ulice k ulici Větrná a do ulice Pod Lesem. V průběhu provádění prací na hlavních
kanalizačních stokách budou probíhat rovněž práce na realizaci veřejných částí kanalizačních
přípojek u již položených kanalizačních stok. 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 či na telefonu stavbyvedoucího pana Martina Šíra - mobil 723 113 514.
Územní souhlasy na kanalizační / vodovodní přípojky
Nové územní souhlasy na domovní část kanalizačních přípojek, kanalizační přípojky či vodovodní
přípojky byly Městským úřadem v Hostomicích zpracovány a jsou k dispozici k vyzvednutí na Obecním úřadě
obce Lhotka. Žádáme proto vlastníky jednotlivých nemovitostí, kteří podávali žádost o získání územního
souhlasu, aby se zastavili na obecním úřadě pro jeho vyzvednutí.
Rekonstrukce silnice III. třídy v obci Lhotka
V souvislosti s výstavbou kanalizace bude v první polovině měsíce července 2015 zahájena rekonstrukce silnice
III. třídy, tj. ulice Plešivecká a Radoušská. S ohledem na tuto skutečnost upozorňujeme občany na dopravní
omezení, které bude souviset s realizací nového povrchu na dané komunikaci, kdy asfaltování bude probíhat
v celé šíři vozovky. Aktuální informace o postupu prací na rekonstrukci státní komunikace, stejně jako
informace k dalšímu harmonogramu oprav místních komunikací, budou poskytnuty prostřednictvím veřejného rozhlasu, na
www stránkách obce Lhotka (www.oulhotka.cz) i na úřední desce u prodejny COOP a Obecního úřadu.
Zateplení veřejných budov v majetku obce Lhotka
Zastupitelé obce Lhotka v součinnosti s avízem výzev nového Operačního programu životního prostředí připravují
žádosti o zateplení veřejných budov v majetku obce Lhotka. Na podzim 2015 bude vypsána výzva k podávání žádostí
o dotaci do prioritní osy 5 a specifického cíle 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití
obnovitelných zdrojů energie s celkovou alokací 5 miliard Kč. Typy podporovaných projektů: zateplení
obvodového pláště budovy, výměna a renovace (repase) otvorových výplní, realizace opatření majících
prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí, realizace
systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, realizace systémů využívajících odpadní teplo,
výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody využívajícího fosilní paliva za účinné
zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu
elektřiny a tepla (mikrokogenerace) využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických
kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu teplé vody.
Životní jubileum
V měsíci červenci 2015 oslaví významné životní jubileum:
Ksandrová Marie

Hejduková Antonie

Šnajdr Zdeněk

Nový Karel

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

