LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 3/2016
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

Usnesení 2/2016 z veřejného zasedání obce Lhotka ze dne 4. 2. 2016 (zkrácené znění)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) V souladu se závěry komise na otevírání obálek a komise na hodnocení nabídek - výběr zhotovitele
akce „Lhotka – lokalita na Výsluní – dopravní řešení, vodovod a kanalizace“ – firma ŠINDLER,
důlní a stavební spol., s r.o., Nádražní 2 581/4, 150 00 Praha 5 Smíchov
2) Smlouvu o spolupráci a o jednotném finančním záměru – dodatek č. 2
3) Podání žádosti o dotaci z Programu Ministerstva zemědělství - 129 290 „Podpora opatření na
drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ na akci „Odbahnění a rekonstrukce
Dolejšího rybníka“, včetně závazku na spolufinancování dané akce.
4) Smlouvu o postoupení práv a povinností z územního rozhodnutí.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1) Informace o provozu „Kanalizace v obci Lhotka“
Nabídka plastových popelnic je opět aktuální
Od poloviny února 2016 jsou v nabídce opět plastové nádoby na svoz komunálního odpadu od
společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. V nabídce je ještě 5 ks plastových popelnic za sníženou kupní
cenu 500,- Kč/ks. Výdej popelnic probíhá v úředních hodinách Obecního úřadu obce Lhotka, tj. od 18:00 hod. do
20:00 hod. každý čtvrtek v týdnu.
Zahájení kontrol ze strany vodoprávního úřadu
Informujeme vlastníky nemovitostí, kteří nejsou v současné době napojeni na splaškovou
kanalizaci v obci Lhotka, že v daném případě bude zahájena kontrola ze strany vodoprávního úřadu
– Městského úřadu Hořovice z pohledu nakládání s odpadními vodami. Předpokládaný termín
zahájení kontrol ze strany vodoprávního úřadu je konec měsíce března 2016.
Kanalizační přípojky / uzavírání smluv o odvádění odpadních vod
Informujeme občany, že i nadále probíhá kompletace dokumentů pro uzavírání smluv o odvádění odpadních vod.
Termíny, kdy vlastníci jednotlivých nemovitostí mohou uzavřít smlouvu o odvádění odpadních vod, korespondují
s úředními hodinami obecního úřadu obce Lhotka, tj. každý čtvrtek od 18:00 hod. – do 20.00 hod.
Majitelé nemovitostí, kteří ještě neposkytli podklady pro uzavírání smluv a zároveň se nemohou
dostavit na obecní úřad obce Lhotka, mohou využít formulář v elektronické podobě - Podklady pro
zpracování smlouvy o odvádění odpadních vod, který je dostupný na http://www.oulhotka.cz. Vyplněný
formulář Podklady pro zpracování smlouvy o odvádění odpadních vod prosím zasílejte elektronicky na e-mailovou adresu:
lhotka@oulhotka.cz.
Informace o přerušení dodávky elektřiny
Informujeme občany o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst.
3,písm. d), bod 6, zákona č. 458/2000 Sb.. Přerušení dodávky elektřiny proběhne dne 29. 3 .2016 od 7:30 hod. do
15:30 hod. na celém území obce Lhotka.
Žádosti o dotace ze Středočeského kraje prošly prvním kolem hodnocení
Všechny žádosti o dotace, které byly pro rok 2016 podány do Fondů Středočeského kraje, prošly úspěšně
formální kontrolou a kontrolou přijatelnosti a postoupily do závěrečného kola hodnocení. Aktuálně tak je možné získat
finanční podporu na akce: „Rekonstrukce společenského domu obce Lhotka“, „Pomník padlých v obci Lhotka“,
„Rekonstrukce vodního díla v obci Lhotka“, „Rozšíření zázemí pro podporu rekreační cyklistiky v oblasti Brd“,
„Zkvalitnění podmínek pro nakládání s odpady v obci Lhotka“, „Nákup nového dopravního automobilu pro
jednotku SDH obce Lhotka“. Poslední žádostí, která s ohledem na kontinuální příjem nebyla doposud na
Středočeský kraj podána, je žádost o podporu na akci „Podpora kulturních aktivit v obci Lhotka v roce 2016“. Její podání je
plánováno během měsíce března 2016.

Provoz kanalizační sítě v obci Lhotka
S ohledem na zahájený provoz kanalizace v obci Lhotka opětovně apelujeme na
občany, aby do kanalizace nevhazovali dámské vložky, hadry, igelity, látkové ubrousky
a podobné materiály, které způsobují komplikace při provozu kanalizace (poruchy čerpadel,
chyby v měření odpadních vod, atd.).
Rovněž upozorňujeme občany, že veškeré náklady související s provozem kanalizace
bude následně nutné s ohledem na pravidelné předkládání Finančně ekonomické analýzy
Státnímu fondu životního prostředí (coby poskytovateli dotace) zahrnout do konečné ceny
stočného pro následující období.
Vodovodní přivaděč Lochovice - Lhotka
Dne 17.12.2015 požádala obec Lhotka o kontrolu závěrečného vyhodnocení akce Vodovodní přivaděč Lochovice
- Lhotka, na kterou obec obdržela systémovou dotaci ze státního rozpočtu. Ministerstvo zemědělství podle Vyhlášky č.
560/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů Ministerstva financí a na základě posouzení předložených podkladů akci
ukončuje a poskytnutou systémovou dotaci investorovi definitivně přiznává.
Ze strany ministerstva zemědělství nebylo zjištěno porušení stanovených ukazatelů a ani
porušení podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků. Poskytnutá dotace
a akce, na kterou byla použita, podléhají i nadále kontrole z hlediska porušení kázně podle zákona č.
320/2001 Sb. Obec Lhotka, jako vlastník vodohospodářské infrastruktury je povinen zajistit plynulé
a bezpečné provozování v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. Dále je povinen zajistit průběžné vedení majetkové
a provozní evidence vodovodů a kanalizací a zajistit její předání vodoprávnímu úřadu, zveřejnit a předat vyúčtování všech
položek výpočtu ceny a plnit další povinnosti vlastníka vyplývající z uvedeného zákona.
Předpokládaný termín vyhodnocení žádostí: březen 2016
Výsledky dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj č. 5 - Podpora obnovy místních
komunikací, kde jsou podporovány akce zaměřené na obnovu a údržbu místních komunikací – podaná
žádost na „Obnovu místních komunikací v obci Lhotka“, stejně jako v případě dotačního titulu č. 2 Podpora
zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci – podaná žádost na „Výstavbu multifunkčního hřiště
v obci Lhotka“ budou známy v průběhu měsíce března 2016.
Výstavba technické infrastruktury v Z1
V průběhu měsíce března 2016 (s ohledem na stav počasí) bude zahájena
největší investiční akce tohoto roku – výstavba technické infrastruktury v lokalitě Z1.
Ke všem pozemkům bude přivedena vodovodní a kanalizační přípojka (splašková
i dešťová), včetně zajištění osazení vodoměrné šachty (vodovod) a revizních šachet
(kanalizace splašková/dešťová). Rovněž bude zajištěno elektrické připojení k distribuční
soustavě ČEZ s hlavním jištěním 3 x 25A, veřejné osvětlení a bude realizována nová
komunikace v provedení obytné zóny.
Projektový záměr rekonstrukce a odbahnění Dolejšího rybníka
Zastupitelé informují občany o projektovém záměru rekonstrukce a odbahnění
Dolejšího rybníka. Záměr počítá s rekonstrukcí nátokového objektu – je navrženo nové
trubní vedení DN 250 nebo DN 300 včetně montáže k zajištění nátoku vody do vodní
nádrže, rekonstrukce hráze a břehů – pro zajištění stability stávajícího břehu a hráze je
plánován pohoz z lomového kamene a pokládka polovegetačních tvárnic, odbahněním – je
uvažováno odbahnění rybníka v objemu cca 700 m3, s rekonstrukcí spodní výpusti –
rekonstrukce spočívá v osazení nové požerákové výpusti pro DN 300, dvoudlužové, dl. 2,0
m a osazení nového trubního vedení.
Společenská rubrika
Životní jubileum
V měsíci březnu 2016 oslaví významné životní jubileum:
Kozová Marie
Vinšová Sylva
Grosz Jiří
Císařová Jana
Jahelka Josef
K tomuto významnému životnímu výročí blahopřejeme a přejeme do dalších let
mnoho zdraví a spokojenosti.

