LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 9/2015
Obecní úřad Lhotka, ul. Hořejší 16, Lhotka, 267 23 Lochovice
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

311 551 111
318 641 307
608 454 389

Usnesení 9/2015 z veřejného zasedání obce Lhotka ze dne 6. 8. 2015 (zkrácené znění)
1) Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje – Programu 2015 na projekty:
„Podpora rozvoje rekreační cyklistiky v obci Lhotka“
ve výši
85 000 Kč.
„Lhotka – kanalizace“
ve výši 1 700 000 Kč.
2) Přijetí dotace z LXVI. výzvy Operačního programu životního prostředí na projekt:
„Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka“
ve výši 347 407 Kč.
3) Podání žádosti o dotaci z prostředků OPŽP na projekty:
„Úprava vláhových režimů na pozemku 136“
„Zlepšení nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v obci Lhotka“
„Snížení energetické náročnosti veřejných budov v majetku obce“
4) Výběr zhotovitele projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (realizační dokumentace)
na projekt „Výstavba parkovacích stání a sběrných míst na tříděný odpad v obci Lhotka“
5) Zahájení výběrového řízení na výběr zhotovitele akce „Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka“
6) Prodej pozemku parcelní číslo 495/45 o výměře 860 m2 a pozemku parcelní číslo 495/46 o výměře 817 m2,
v katastrálním území Lhotka u Hořovic, z vlastnictví obce Lhotka (LV 10 001) do vlastnictví paní P. P. a pana O. P.
za cenu 650,- Kč za 1m2.
7) Dodatek č. 3 ke smlouvě na akci „Kanalizace – Lhotka“
9) Rozpočtové opatření č. 6 na r. 2015
2) Zastupitelstvo bere na vědomí informace o:
a) Kolaudaci akce „Vodovodní přivaděč Lochovice – Lhotka“
b) Postupu prací akce „Kanalizaci Lhotka“
c) Postupu získání územního rozhodnutí/stavebního povolení na akci „Multifunkční hřiště v obci Lhotka“
d) Postupu vydání územního rozhodnutí na akci „Lhotka – lokalita Na Výsluní“
e) Připravované žádosti o provozování kanalizace na Středočeský kraj
f)

Podání žádosti o provozování živnosti volné, jako doplňkové činnosti „Výroba – obchod a služby“ neuváděné
v přílohách č. 1 – 3 živnostenského zákona, obor číslo 43 – Provozování vodovodu a kanalizací a úprava a rozvod
vody; funkci statutárního orgánu bude vykonávat místostarosta obce Lhotka Ing. Martin Kratochvíl

Kolaudační souhlas na vodovodní přivaděč Lochovice – Lhotka
Zastupitelé obce Lhotka informují občany o úspěšné kolaudaci stavby Vodovodního přivaděče
Lochovice – Lhotka. K dnešnímu dni byl vydán kolaudační souhlas a v současnoti probíhá vyhodnocení celé
akce z pohledu čerpání přidělené dotace ze strany Ministerstvu zemědělství. Vodovodní přivaděč je nyní
uváděn do stálého provozu pro krytí deficitů v dodávce vody ze stávajícího vodního zdroje.
Pozemky pod Dolejším rybníkem zavkladovány
Pozemky pod Dolejším rybníkem byly zavkladovány na LV obce Lhotka. Jedná se o
místa, na kterých probíhá pálení větví, také je zde umístěn kontejner pro biologicky rozložitelný
odpad či se nachází zázemí (altán) místního spolku Rybářů.

Pozvánka na veřejné zasedání obce Lhotka dne 17. 9. 2015
Zastupitelé obce Lhotka zvou občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 17. 9. 2015, které se bude konat
od 19.00 hod. na Obecním úřadě.
Program:
1) Projednání obecně závazných vyhlášek a vnitřních směrnic
2) Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – CETIN
3) Projednání smlouvy o výpůjčce odpadových nádob Eko-kom
4) Výběr zhotovitele akce Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka
5) Projednání směny pozemků v katastrálním území Lhotka u Hořovic
6) Projednání prodeje pozemků 495/42 v katastrálním území Lhotka u Hořovic
7) Projednání dodatku č. 4 ke smlouvě na akci „Kanalizace – Lhotka“
8) Rozpočtové opatření č. 7
9) Diskuse, závěr
Výstavba kanalizace v obci Lhotka
V průběhu měsíce srpna byly dokončeny práce na výstavbě kanalizace (kanalizační stoky + veřejná část
kanalizačních přípojek). Veřejná část kanalizačních přípojek (tj. na hranici pozemku) pro stávající nemovitosti je
financována z přidělené dotace z OPŽP. V případě domovní části kanalizační přípojky jsou náklady na zhotovení daného
úseku hrazeny vlastníkem nemovitosti (tj. včetně osazení revizní šachty). Kolaudace stavby je plánovaná v průběhu měsíce
září. Současně s probíhajícími pracemi na výstavbě kanalizace je možná příprava realizace i domovní části kanalizační
přípojky (bez propojení na kanalizační síť), kterou lze provést i svépomocí. Avšak před zasypáním uvedeného úseku
kanalizační přípojky je vyžadována kontrola, kterou zajišťuje stavbyvedoucí pan Martin Šír. V případě zájmu o zpracování
cenové nabídky na realizaci domovní části kanalizační přípojky ze strany zhotovitele kanalizace, tj.
firmy Šindler, důlní a stavební společnost s r. o., se prosím obraťte rovněž na pana stavbyvedoucího
pana Martina Šíra. Pokud se jedná o zasíťování pozemků (zavedení kanalizační přípojky na pozemky
určené k zastavění), budou náklady hrazeny v plné výši vlastníkem daného pozemku, tzn. vlastník bude
hradit jak realizaci domovní části, tak veřejné části kanalizační přípojky. Při stavbě domovních částí
kanalizačních přípojek je možné ukládání přebytečné zeminy v zemníku pod hřištěm v „Lomíčku“. Žádáme zájemce
o uložení přebytečné zeminy z výkopu domovní části kanalizační přípojky, aby tento svůj záměr předem nahlásili
místostarostovi (mobil 603 800 152), případně starostovi obce Lhotka (mobil 721 084 881). Zároveň upozorňujeme
občany, že pro využití zemníku je třeba dbát na to, aby se jednalo o pouhou zeminu/kámen z výkopu a nebyly umisťovány
např. betony z chodníků, dlažby a další stavební suť. Předpokládaný termín připojování jednotlivých rodinných domů na
splaškovou kanalizaci je naplánován bezprostředně poté, co bude vydán kolaudační souhlas na stavbu kanalizace. Bližší
informace k harmonogramu prací budou zveřejněny na www stránkách obce Lhotka (www.oulhotka.cz) i na úřední desce
u prodejny COOP a Obecního úřadu. Informace jsou rovněž poskytovány během pravidelných úředních hodin či na
telefonu stavbyvedoucího pana Šíra - mobil 723 113 514.
Multifunkční hřiště v obci Lhotka
Pro investiční záměr multifunkčního hřiště v obci Lhotka bylo získáno územní rozhodnutí
a stavební povolení. V současné době probíhá hodnocení podané žádosti o dotaci z programu Oranžová
hřiště nadace ČEZ. Výsledek by měl být znám do konce letošního roku. Zpracovaná projektová
dokumentace je k dispozici k nahlédnutí na OÚ obce Lhotka či na stránkách obce: www.oulhotka.cz

Rekonstrukce komunikací v obci Lhotka
V první polovině srpna byla úspěšně provedena rekonstrukce silnice v ulicích Plešivecká
a Radoušská. V současné době probíhá diskuse nad dalším harmonogramem prací na rekonstrukci
dalších komunikací.
Životní jubileum
V měsíci září 2015 oslaví významné životní jubileum:
Václav Novák

Jiří Hejduk

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

