LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 11/2017
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 840 850 860
Voda
800 100 663
Starosta obce Lhotka
721 084 881

Nemocnice Hořovice
Dětská pohotovost Příbram
Velitel hasičů Lhotka

311 551 111
318 641 307
608 454 389

Usnesení 6/2017 z veřejného zasedání obce Lhotka ze dne 26. 10. 2017 (zkrácené znění)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Výběr zhotovitele na akci „Obnova hasičské zbrojnice čp. 26 v obci Lhotka“
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6019435/VB/1
Výši stočného pro další fakturační období
Přijetí dotace z Ministerstva zemědělství - programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a
venkovských prvků pro rok 2017 na akci „Obnova hasičské zbrojnice čp. 26 v obci Lhotka“
5) Rozpočtové opatření č. 9
1)
2)
3)
4)

Zastupitelstvo neschvaluje
--------------------------------------------------------------Zastupitelstvo bere na vědomí
1) Zprávu starosty o dílčím přezkoumání obce za rok 2017
2) Informaci o stavu obce Lhotka k dani z přidané hodnoty (DPH)
3) Splnění úkolů z usnesení č. 5/2017 ze dne 21. 9. 2017
Akce na pořízení izolovaných dýchacích přetlakových přístrojů úspěšně ukončena
Akce na pořízení izolovaných dýchacích přístrojů pro jednotku SDH obce Lhotka byla úspěšně
doadministrována. Poté, co na počátku října 2017 převzala jednotka SDH obce Lhotka nové přetlakové
izolované dýchací přístroje, které byly pořízeny za podpory Středočeského kraje - Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS a obce Lhotka, bylo na Středočeský kraj předloženo Závěrečné vyúčtování
akce, které bylo akceptováno. V návaznosti na tuto skutečnost byla proplacena přislíbená dotace ve výši 140
tis. Kč a celá akce tak úspěšně ukončena.
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.
Výši stočného pro další fakturační období
Informujeme občany, že zastupitelé obce Lhotka schválili úpravu ceny stočného pro další fakturační
období. Aktuální výše stočného 44,275 Kč vč. DPH za jeden metr krychlový produkované odpadní vody
bude pro nové fakturační období navýšena na hodnotu 45 Kč vč. DPH. Kalkulovaná výše stočného vychází
z finančně – ekonomické analýzy (FEA) pro tvorbu fondu obnovy vodohospodářské infrastruktury. FEA je
závazným parametrem pro poskytnutí dotace na realizaci kanalizace v obci Lhotka z Operačního programu
životního prostředí, který je administrován Státním fondem pro životní prostředí.
Dílčí fakturace stočného
Informujeme občany, že v následujících dnech obdrží fakturaci stočného za druhé fakturační období. V průběhu
října 2017 byly kompletovány podklady pro danou fakturaci, přičemž následně byla provedena v naší obci dílčí fakturace
stočného. Variabilní symbol je jak pro úhradu doplatku vyúčtování tak platbu zálohových plateb stejný.
Jednotliví vlastníci nemovitostí / plátci faktur obdrží v souladu se zvoleným způsobem vyúčtování
stočného (mailem / dopisem). V případě nedoplatku budou mít uvedeny informace pro jeho uhrazení. V případě
přeplatku bude příslušná výše zaslána na účet plátce faktur. Součástí dílčí fakturace bude i přehled
plánovaných zálohových plateb na další období.
Zálohy na 4Q roku 2017 jsou splatné k 20. 12. 2017 a v závislosti na výši doplatku/přeplatky byly
v některých případech změněny!!! Ve vazbě na administrativní zátěž spojenou s provozem kanalizační sítě v obci Lhotka,
žádáme jednotlivé vlastníky / plátce faktur, aby včas a dle definovaného harmonogramu platili zálohové platby v následujícím
fakturačním období.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2017 v obci Lhotka
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. 10. – 21. 10. 2017 v obci
Lhotka přinášíme na následujícím přehledu.

Lampionový průvod obcí
Sbor dobrovolných hasičů obce Lhotka ve spolupráci s obcí Lhotka pořádá již tradiční kulturní akci lampionový průvod. Sbor dobrovolných hasičů zve proto děti i dospělé na lampionový průvod obcí, který se
bude konat dne 11. 11. 2017 od 17 hod. Sraz účastníků je naplánován před Hasičskou zbrojnicí.
Mikulášská nadílka

I v letošním roce je mikulášská nadílka zajišťována členy Sboru dobrovolných hasičů obce Lhotka. Zájemci
o mikulášskou nadílku dne 5. 12. 2017 se mohou obracet na telefonní číslo pana Dušana Hejduka 607 823 235
(prosíme volat v pozdějších odpoledních hodinách) pro upřesnění počtu zájemců a stanovení harmonogramu.
Smlouva s ÚZSVM podepsána
Administrativní proces týkající se bezúplatného převodu pozemků v katastrálním území Lhotka u Hořovic směřuje
k úspěšnému konci. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků ve vlastnictví České republiky s právem
hospodařit - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Lhotka byla podepsána.
Předmětem bezúplatného převodu jsou dva pozemky v ulici V Koutě a pozemek v ulici Dolní.
V následujících dnech bude podán návrh na vklad. Předpokládaný termín dokompletování převodu lze předpokládat do konce
roku 2017.
Změna druhu pozemků v lokalitě Dolejšího rybníka
V souladu s územním plánem obce Lhotka byla podána žádost o změnu druhů pozemků - o změnu využití území pro
pozemky v lokalitě Dolejšího rybníka. Záměrem je změna druhu pozemků s ochranou zemědělského půdního fondu (ZPF) na
druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň.
Účelem je obnova a udržitelný rozvoj – rozšíření sídelní zeleně v obci Lhotka
prostřednictvím zachování a zvyšování počtu a rozlohy segmentů přírodního charakteru v zastavěném
území, včetně dílčího cíle zaměřeného na efektivní hospodaření se srážkovou vodou v daných
segmentech oproti jejich urychlenému odtoku kanalizací.
Celková výměra pozemků je 3 435 m2. Plocha je předmětem realizované akce, která je financována za podpory
Ministerstva životního prostředí. V současné době probíhá zápis získaného rozhodnutí o změně využití území na katastrálním
pracovišti Beroun.
Společenská rubrika
Životní jubileum
V měsíci listopadu 2017 oslaví významné životní jubileum:
Krubnerová Zdeňka

Vartýř Zdeněk

Vilhámová Helena

Groszová Eliška

Švihla Josef

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

