LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 1/2015
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 12/2014 z veřejného zasedání obce Lhotka ze dne 18 12. 2014 (zkrácené znění)
1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) rozpočtového opatření č. 11/2014
b) rozpočet na rok 2015
c) uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Hořovice
d) rozpočtový výhled na r. 2016-2020
e) dotaci z KÚ Středočeského kraje na akci Rozsvícení vánočního stromku
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) aktuality z realizace kanalizace v obci
b) aktuality z realizace vodovodního přivaděče Lochovice – Lhotka
c) závěrečné vyúčtování akce „Výstavba parkovacích stání na podporu cykloturistiky“
d) aktuální stav čerpání dotací na rekonstrukci hasičské zbrojnice
e) informace o změně regionální ceny za vodu pro rok 2015
Pozvánka na veřejné zasedání obce Lhotka dne 14. 1. 2015
Zastupitelé obce Lhotka zvou občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 14. 1. 2015,
které se bude konat od 19.00 hod. v Hasičské zbrojnici.
Program:

1) Schválení výsledků inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2014
2) Přijetí darovaných pozemků parc. č. 251/2, 251/3, 251/4, 251/5 v k.ú. Lhotka u Hořovic
3) Schválení prodeje pozemku 217/4 v k.ú. Lhotka u Hořovic
4) Projednání nabídky na odkoupení nemovitosti bývalého hostince U Hejduků a přilehlého pozemku
5) Diskuse

Cena vodného pro rok 2015
Zastupitelstvo obce Lhotka na základě obdrženého dopisu od společnosti Vodovody a kanalizace Beroun,
a.s. informuje občany, že představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. projednalo a
schválilo regionální cenu vody pitné od 1. 1. 2015 ve výši 45,40 Kč bez DPH. Zvýšení cen o 2.6 % je pod
úrovní dlouhodobého plánu, který zohledňuje zákonnou povinnost obnovy vodárenské infrastruktury. Nižšího
nárůstů ceny bylo dosaženo díky úsporám, nižšímu růstu nákladů a zisků z podnikatelské činnosti. Případné
dotazy týkající se zvýšení cen vodného Vám zodpovědí odborní pracovníci společnosti Vodovody a kanalizace
Beroun, a.s.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Rekonstrukce hasičské zbrojnice realizována za podpory Středočeského kraje z Fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS - Opravy a rekonstrukce hasičských zbrojnic - Nákup stavebního a dalšího materiálu byla úspěšně
vyčerpána. V současné době byla zpracována zpráva Závěrečného vyhodnocení a vyúčtování akce, která
se všemi povinnými přílohami byla předána na Středočeský kraj ke kontrole.
Úspěšně probíhá i druhé čerpání podpory na rekonstrukci hasičské zbrojnice z Programu rozvoje
venkova ČR, období 2007 - 2013, Realizace místní rozvojové strategie, která je administrována MAS Karlštejnsko. Na
kontrolní orgán - Státní zemědělský intervenční fond byla zaslána žádost o prodloužení harmonogramu čerpání, která byla
prodloužena do konce března 2015.
Dílčí práce i nadále průběžně probíhají, a proto jsou srdečně vítání všichni, kteří se chtějí aktivně zapojit do
realizace. Aktuální brigády budou organizovány o sobotách měsíce ledna od ranních hodin.

Fondy Středočeského kraje budou otevřeny v polovině ledna
Zastupitelé Středočeského kraje schválili krajský rozpočet na rok 2015. Daný rozpočet počítá i pro rok 2015
s otevřením dotačních Fondů Středočeského kraje. Alokace finančních prostředků pro jednotlivé Fondy:
Středočeské fondy - rok 2015

v milionech Kč

Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS

20

Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof

15

Středočeský Fond vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence

20

Středočeský Fond kultury a obnovy památek

10

Středočeský Fond rozvoje obcí a měst

200

Středočeský Fond cestovního ruchu

3.5

Středočeský Fond podpory malého a středního podnikání

1.5

Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství

40

Středočeský povodňový fond

20

Středočeský humanitární fond

37
Celkem výdaje Fondů 367 milionů Kč

Podpora obnovy a rozvoje venkova 2014
Ministerstvo pro místní rozvoj i v letošním roce opětovně otevřelo dotační titul, jehož cílem je formou dotace podpořit
obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá spoluúčast obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při
obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi a především předpokládá zapojení samotných dětí
při realizaci akce. Stejně jako v minulém roce i v letošním roce podá obec Lhotka do daného
dotačního titulu žádost na realizaci Multifunkčního hřiště v obci Lhotka.
Žádost bude cílena do Dotačního titulu č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do
komunitního života v obci, kde budou podporovány akce s výstupy sloužícími převážně právě dětem a mládeži, na jejichž
výběru a přípravě (resp. realizaci) se děti a mládež prokazatelně podílely (resp. budou podílet) - rekonstrukce nebo vybudování
zařízení pro volnočasové aktivity. Příjem žádostí končí dne 28. 2. 2015.
Středočeský fond hejtmana
Vyúčtování poskytnuté podpory ze Středočeského kraje (10 tisíc korun) na čtvrtý
ročník slavnostního Rozsvícení vánočního stromku z Fondu hejtmana bylo úspěšné předáno na
Středočeský kraj k proplacení.
Výroční schůze místních spolků
TJ Lhotka
Tělovýchovná jednota Lhotka zve své členy na Výroční schůzi, která se koná 17. 1. 2015 v Hasičské
zbrojnici od 14.00 hod.
Hasiči
Sbor dobrovolných hasičů Lhotka zve své členy na Výroční schůzi, která se koná 24. 1. 2015 v
Hasičské zbrojnici od 14.00 hod.

Rybáři
Rybářský spolek Lhotka zve své členy na Výroční schůzi, která se koná 7. 2. 2015 v
Hasičské zbrojnici od 14:00 hod.
Společenská rubrika
Životní jubileum
V měsíci lednu 2015 oslaví významné životní jubileum:
Hejduk Pavel

Kořínek Jiří

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

