LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 10/2016
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

Pozvánka na veřejné zasedání obce Lhotka dne 20. 10. 2016
Zastupitelé obce Lhotka zvou občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 20. 10. 2016, které se bude
konat od 19.00 hod. na Obecním úřadě.
Program:

1) Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o
právu provést stavbu Lhotka, ulice Ke Dvoru
2) Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o
právu provést stavbu Lhotka, ulice Dolní
3) Rozpočtové opatření č. 6
4) Diskuse
5) Závěr

Dílčí fakturace stočného
Informujeme občany, že v říjnu 2016 bude provedena dílčí fakturace stočného v obci Lhotka. O dílčí
fakturaci bylo rozhodnuto s ohledem na skutečnost, že obec Lhotka se od 1. 10. 2016 stane plátcem DPH. Obec
Lhotka podala žádost o udělení výjimky týkající se plátcovství DPH. Na konci září byly proto zajištěny stavy
vodoměrů a to u nemovitostí, kde je výše stočného stanovena pomocí odečtu vodoměrů, nikoliv na základě
paušální platby. Vlastníci nemovitostí, kteří neposkytli kontaktní emailové spojení, byli pro poskytnutí
aktuálního stavu vodoměru osobně navštíveni.
Dílčí fakturace stočného pro vlastníky, od kterých se aktuální stav vodoměru
nepodařilo v daném období získat (nebyli zastiženi, neodpověděli na výzvu o zaslání stavu
vodoměru do 30. 9. 2016, nebo dodané údaje byly v rozporu se stavem vodoměru uvedeným ve
smlouvě o připojení), bude provedena na základě výše obdržených zálohových plateb s tím, že
finanční vypořádání bude provedeno při další fakturaci. Přeplatky budou vráceny na účet
poplatníka, který je uveden ve smlouvě. Nedoplatky bude možné uhradit jak převodem z účtu
či přiloženou poštovní složenkou.
Zálohy na 4Q roku 2016 jsou splatné k 20. 12. 2016 a zůstávají v původní výši.
Odbahnění a rekonstrukce hráze Dolejšího rybníka
Ministerstvo zemědělství, odbor vody v krajině a odstraňování povodňových škod, jako správce programu,
posoudilo předloženou žádost o poskytnutí finančních prostředků na akci Odbahnění a rekonstrukce hráze Dolejšího
rybníka zařazenou do programu 129 290 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních
nádržích.
V návaznosti na toto posouzení, v souladu s Pravidly České republiky - Ministerstva zemědělství č. j.
57483/2015-MZE-15151 pro poskytování a čerpání dotací z programu 129 290 „Podpora opatření na
drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ a způsobu kontroly jejich užití, uděluje obci Lhotka
Souhlas se zadáním akce a podmíněný příslib dotace níže uvedenou akci.
Informace k dopravní obslužnosti
Dle informací od svazku dopravní obslužnosti bohužel není v silách zástupce svazku zjednat nápravu v současném
stavu zajišťování dopravní obslužnosti. Informovanost je velice nízká, zástupce provozovatele veřejné
dopravy zřejmě nepovažuje za nutné oznamovat vzniklé potíže řediteli svazku, který dále informuje
starosty jednotlivých obcí. Bohužel neexistuje možnost, jak zástupce soukromé firmy donutit, aby tyto
informace poskytoval a zároveň oznamoval, zda řeší nápravu. Nejpozději na měsíc prosinec bude
svoláno jednání svazku, kde by se, kromě projednávání rozpočtu na příští rok, měl projednat i návrh
nové smlouvy s dopravní firmou. Na toto jednání bude samozřejmě přizván i zástupce dopravní firmy, kterému budou
připomínky předloženy s cílem pokusit se o to, aby se eventuální vzniklé obtíže promítly i do nové smlouvy.

Obnova komunikací v obci Lhotka
V současné době byla dokončena navazující etapa obnovy místních komunikací v obci Lhotka. V
průběhu 8-9/2016 byl obnoven asfaltový povrch místních komunikací v ulicích Bezdědická, Krátká,
Západní, „Pod Krámem“, Ke Hřišti. Ulice Dolní, Na Ladech mají realizován stříkaný asfaltový povrch.
Na závěr bude ještě položen asfaltový povrch v křižovatce ulic K Sáhovce, Pod
Lesem, Hořejší a rovněž před hasičskou zbrojnicí - v části ulice Hořejší a V Koutě. Bližší
informace k harmonogramu budou uveřejněny na www.oulhotka.cz a na úřední desce u prodejny COOP.
Předpokládaný termín realizace pokládky asfaltu ve vybraných úsecích je naplánován na pátek 14. 10. 2016.
Jednání o úpravě jízdních řádů
Zastupitelé obce Lhotka na základě předešlých diskusí s kompetentními orgány ohledně zajištění dopravní
obslužnosti, úpravy jízdních řádů se podali žádost o změnu jízdního řádu na spoji zajišťující dopravní spojení pro
žáky/studenty obce Lhotka, kteří navštěvují 1. Základní školu v Hořovicích, respektive Gymnázium Václava Hraběte v
Hořovicích. Daný spoj je v současnosti trasován přes zastávku Hořovice – nemocniční rozcestí na zastávku Hořovice náměstí B. Němcové, přičemž nezastavuje na zastávce Hořovice – Komenského, která se nachází
bezprostředně před výše uvedenými školními zařízeními. Na základě dané skutečnosti dochází žáci a
studenti 1. Základní školy v Hořovicích, respektive Gymnázia Václava Hraběte v Hořovicích do výuky se
zpožděním. Relevantnost daného požadavku je navíc umocněna skutečností, že předchozí spojení z obce
Lhotka do Hořovic (spojení 210016 6 resp. 210033 14) vytváří přestupové prodlení v obci Lochovice v
délce 21 minut, což je především v zimních měsících v důsledku chybějící odpovídajícího zázemí pro žáky a studenty (ale i
pro další cestující, především z řad seniorů) značně komplikované.
Svoz odpadu
Zastupitelé obce Lhotka informují občany, že od 1. 10. 2016 svoz komunálního odpadu probíhá
opět v zimním režimu, tj. svoz bude prováděn 1 x týdně. Dnem svozu komunálního odpadu i nadále zůstává
středa. Rovněž informujeme občany o možnosti průběžného odevzdávání elektro odpadu u Hasičské
zbrojnice – úložné místo je situováno za budovou hasičské zbrojnice. Naopak svoz biologicky
rozložitelného odpadu bude v průběhu října 2016 ukončen a opětovně k dispozici bude na počátku jara roku
2017, kdy bude opět přistaven kontejner na biologicky rozložitelný odpad.
Svoz nebezpečného odpadu
Obecní úřad informuje občany o svozu nebezpečného odpadu. Převzetí nebezpečného odpadu se
uskuteční v pátek 21. 10. 2016 od 19.00 do 20.00 hod. před Hasičskou zbrojnicí. Mezi nebezpečný odpad
patří např.: znečištěné obaly od barev, olejů, apod., zářivky, výbojky, AKU – baterie, suché galvanické
články, pneumatiky, televizory, rádia a ostatní elektrotechnický odpad, lednice, mrazáky, oleje, olejové filtry,
vyřazené léky.
Svoz velkoobjemového odpadu
Obecní úřad informuje občany o svozu velkoobjemového odpadu, který bude možné umístit do
přistaveného kontejneru před Hasičskou zbrojnicí. Předání velkoobjemového odpadu bude možné od pátku
27. 10. 2016 od 17.00 hod. do neděle 30. 10. 2016 do 20.00 hod.
Dopravní omezení
V souvislosti s realizací vodovodních a kanalizačních přípojek v ulici Větrná informujeme občany o
dopravním omezením v dané ulici. Předpokládaný termín realizace vodovodních a kanalizačních přípojek je
naplánován na týden 10. – 15. 10. 2016.
Hlášení výměn vodoměrů
Žádáme vlastníky nemovitostí, kterým bude v průběhu roku provedena výměna vodoměru ze strany
společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., aby o tomto neprodleně informovali zastupitele obce
Lhotka a poskytli konečný stav na vyměňovaném vodoměru. Poskytnutý údaj je nutný pro následné
relevantní vyúčtování stočného.
Drakiáda
Sbor dobrovolných hasičů obce Lhotka zve děti i dospělé na pouštění draků – Drakiádu 2016, která se
bude konat dne 15. 10. 2016 od 13 hod. Sraz je naplánován před Hasičskou zbrojnicí. Daná akce je
spolufinancována Středočeským krajem a obcí Lhotka v rámci podpory Kulturních aktivit v obci Lhotka.
Společenská rubrika
Životní jubileum
V měsíci říjnu 2016 oslaví významné životní jubileum:
Pechová Jana
K tomuto významnému životnímu výročí blahopřejeme a přejeme do dalších let
mnoho zdraví a spokojenosti.

