LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 6/2016
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 4/2016 z veřejného zasedání obce Lhotka ze dne 2. 6. 2016 (zkrácené znění)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektů v rámci Operačního
programu Životního prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR
(změna)
2) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12132921 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí.
3) Zástavní smlouvu č. 12132921 – Z2 ke smlouvě č. 12132921 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního
prostředí.
4) Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu se
Středočeským krajem.
5) Rozpočtové opatření č. 3
Pozvánka na veřejné zasedání obce Lhotka dne 16. 6. 2016
Zastupitelé obce Lhotka zvou občany na 5. veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 16. 6. 2015, které se bude
konat od 19.00 hod. na Obecním úřadě.
Program: 1) Projednání prodeje pozemku 495/44 v k.ú. Lhotka u Hořovic
2) Účetní závěrka obce Lhotka za rok 2015
3) Závěrečný účet obce Lhotka za rok 2015
4) Diskuse
5) Závěr
Odbahnění a rekonstrukce hráze Dolejšího rybníka
Žádost o dotaci na akci „Odbahnění a rekonstrukce hráze Dolejšího rybníka “ v rámci programu 129 290 (Podpora
opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích) bude po obdržení doplňujících dokladů
předložena ke schválení posuzovací komisi Ministerstva zemědělství.
Posuzovací komise Ministerstva zemědělství bude zasedat v průběhu července, do té doby by již měly
být veškeré dokumenty na Ministerstvo zemědělství dodány.
Zálohové platby za stočné - kanalizace
Připomínáme úhradu zálohových plateb za stočné – vypouštění odpadních vod do splaškové
kanalizace v obci Lhotka. Zálohové platby, tentokrát za druhé čtvrtletí roku 2016, by měly být uhrazeny do
20. 6. 2016 zvoleným způsobem (buď poštovní složenkou, nebo převodem z bankovního účtu).
Obnova komunikací v obci Lhotka
Zastupitelé obce Lhotka informují občany, že již bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby
Obnova místních komunikací v obci Lhotka. Vybraný dodavatel by měl být znám na konci měsíce června
2016, přičemž plánovaný termín zahájení realizace obnovy místních komunikací je naplánován v průběhu
měsíce července 2016.
Záměr obce - přijetí pracovníka

Zastupitelé informují veřejnost o záměru přijmout pracovníka na údržbu veřejených prostranství,
veřejných budov ve vlastnictví obce Lhotka, včetně zajištění kontrol na provozu kanalizace. Zájemcům budou
sděleny bližší informace na obecním úřadě. V případě nezájmu místních občanů bude využita možnost přijetí
pracovníka z Úřadu práce ČR.

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy
Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci: Hořovice, Rpety,
Podluhy, Tlustice, Záluží, Praskolesy, Lochovice, Libomyšl, Lhotka. Návrh opatření obecné povahy se týká
dočasného omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v době od 17. června 2016 do 31.
července 2016. Důvodem je omezení kapacity skupinového vodovodu BKDZH v úseku Zdice – Praskolesy,
na kterém budou prováděny udržovací práce. Udržovací práce na potrubí DN 400 vyžadují přečerpávání vody
obtokovým potrubím DN 150. Obtokové potrubí je navrženo na pokrytí běžných odběrů v jednotlivých
spotřebištích. Nárazové, hlavně víkendové, spotřeby pitné vody však v celkovém úhrnu překračují kapacitní
možnosti obtokového potrubí. Zakazuje se užívání pitné vody z veřejného vodovodu za účelem napouštění a
doplňování bazénů, zalévání pozemků, mytí vozidel a doplňování vlastních zdrojů.
Dopravní omezení
Informujeme občany o dopravním omezení v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí komunikace 114 –
silnice II. třídy v obci Lochovice. Zahájení rekonstrukce komunikace je stanoveno na 10. 6. 2016. Termín
ukončení je předpokládán do 15. července 2016.
Výstavba technické infrastruktury v lokalitě „Z1 – Na Výsluní“
Výstavba v lokalitě „Z1 – Na Výsluní“ úspěšně pokračuje. V rámci 1. etapy výstavby je úspěšně dokončována
vodohospodářská infrastruktura. Ke všem pozemkům je přivedena vodovodní a kanalizační přípojka (splašková i dešťová).
Termín kolaudace této části technické infrastruktury je předpokládán na přelomu června
a července 2016. Následovat bude realizace pozemní komunikace, včetně přilehlých
parkovacích stání a přípravy vjezdu na každý pozemek. Souběžně s komunikací bude probíhat
i připojení na distribuční síť ČEZ, tím bude zajištěno elektrické připojení k distribuční
soustavě s hlavním jištěním 3x25A a realizace veřejného osvětlení.
Obec Lhotka nabízí k prodeji poslední volnou zasíťovanou stavební parcelu
o velikosti 811 m2 (dle zpracované územní studie, kterou zpracovala Ing. arch. M. Štádlerová,
se jedná o pozemek č. 2). Prodejní cena 650 Kč/m2. V případě zájmu nás kontaktujte na e-mail lhotka@oulhotka.cz či
o úředních hodinách (každý čtvrtek od 18:00 hod. – 20:00 hod.).
Český pohár v běhu do vrchu
Pozvánka na XIV. ročník běhu do vrchu Lochovice – Plešivec. Závod je
zároveň přeborem Středočeského kraje, součástí Brdského poháru a soutěže v bězích do
vrchu v Praze a okolí. Závod je pořádán v neděli 10. července 2016. Pořadatelem je
AVC ČR 1982 za podpory obcí Lochovice a Lhotky. Start hlavního závodu (5 600m)
Lochovice v 11:00 hod – cíl Čertova kazatelna (654 m n.m.). Fabiánův běh – dětské
a žákovské kategorie od 11:10 hod. Bližší informace poskytne Miroslav Biško,
miroslav.bisko@seznam.cz, tel:736 128 099.
Podpora kulturních akcí v obci Lhotka
Rada Středočeského kraje schválila žádost o poskytnutí finanční podpory na konání kulturních akcí
v obci Lhotka. Žádost podaná do Středočeského fondu hejtmana je zaměřená na podporu kulturních akcí Trampfotbal 2016, Dětské rybářské závody, Prázdniny končí pod Plešivcem, Drakiáda, Rozsvícení vánočního
stromku, které tak budou podpořeny finanční částkou 20 tis. Kč.
Pozvánka na Dětské rybářské závody
Obec Lhotka ve spolupráci s místním spolkem Rybářů pořádá dne 25. 6. 2016
Dětské rybářské závody. Sraz závodníků je naplánován před 8.00 hod. na hrázi Dolejšího
rybníka. O pravidlech soutěže budou závodníci informováni přímo na místě. Občerstvení
pro soutěžící je zajištěno zdarma.
Harmonogram dne:

prezentace
závod - lovná část
vyhodnocení

7:30 – 8:00
8:00 – 11:00
11:30

Společenská rubrika
Životní jubileum
V měsíci červnu 2016 oslaví významné životní jubileum:
Josef Vinš
K tomuto významnému životnímu výročí blahopřejeme a přejeme do dalších let
mnoho zdraví a spokojenosti.

