LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 1/2017
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
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 10/2016 z veřejného zasedání obce Lhotka ze dne 15. 12. 2015 (zkrácené znění)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Rozpočet na rok 2017
2) Rozpočtový výhled na rok 2017 – 2021
3) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace obci Lochovice na nákup herního
prvku pro mateřskou školku
4) Bezúplatný převod vlastnického práva k pozemkům p.č. 5/10, 63/4, 101/4, 493/8 v k. ú. Lhotka
u Hořovic z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví obce Lhotka
5) Koupi pozemků parcelní číslo 101/23, 526/26, 526/30 v k.ú. Lhotka u Hořovic
6) Koupi pozemků parcelní číslo 499/2 (část), 499/4, 500, 502/2 v k.ú. Lhotka u Hořovic
7) Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě (ulice Větrná)
8) Dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci a o jednotném finančním záměru – lokalita Z1 “Na Výsluní”
9) Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – lokalita Z1 “Na Výsluní”
10) Výši stočného pro rok 2017 ve výši 38,50 bez DPH
11) Podání žádosti o dotaci do Národního programu Životní prostředí na akci „Obnova a založení nové zeleně v obci
Lhotka“ – výzva č. 10/2016, prioritní oblast 5. Životní prostředí ve městech a obcích
12) Rozpočtové opatření č. 8
Místní poplatky pro rok 2017
Zastupitelstvo obce Lhotka informuje občany, že termín pro uhrazení poplatků za svoz komunálního
odpadu/poplatků za psy je stanoven nejpozději do 28. 2. 2017 a to včetně chatařů a chalupářů ! Výše poplatků za
svoz komunálního odpadu je pro rok 2017 stanovena ve stejné výši jako v roce 2016 tj. 500,- Kč / osobu trvale
bydlící. Chataři a chalupáři hradí 500,- Kč za nemovitost. Výše poplatku za psa se pro rok 2017se rovněž nemění.
Jeden pes 50,- Kč, za každého dalšího psa 75,- Kč. Platbu je možné provést osobně na obecním úřadě v úředních
hodinách nebo prostřednictvím bankovního převodu na účet číslo: 11527131/0100, variabilní symbol je číslo
popisné rodinného domu. Do textu uveďte, jaký poplatek hradíte !!!
Zálohové platby za stočné - UPOMÍNKA
Připomínáme úhradu zálohových plateb za stočné – vypouštění odpadních vod do splaškové
kanalizace v obci Lhotka. Zálohové platby za čtvrté čtvrtletí roku 2016 měly být uhrazeny do 20. 12. 2016
zvoleným způsobem (buď poštovní složenkou, nebo převodem z bankovního účtu). Protože doposud
neuhradili všichni plátci, připomínáme tuto skutečnost a vyzýváme neplatiče, aby tak neprodleně učinili.
Rozpis zálohových plateb pro rok 2017 bude distribuován v průběhu ledna/února 2017.
Cena vodného pro rok 2017
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. 2017 ve výši 47,72 Kč bez DPH. Zvýšení ceny je pod úrovní
dlouhodobého plánu, který zohledňuje zákonnou povinnost obnovy vodárenské infrastruktury. Nižšího nárůstu ceny
bylo dosaženo díky úsporám, nižšímu růstu nákladů, zisků z podnikatelské činnosti.
Nový dopravní automobil předán jednotce SDH obce Lhotka
Členové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Lhotka u Lochovic zapsali do kalendáře dne 3. 12. 2016 zlatým
písmem den s velkým " D ". V tento den se na lhotecké návsi před hasičskou zbrojnicí sešlo několik desítek
místních občanů, aby byli přítomni slavnostnímu předání nového zásahového vozidla DA-L1Z Ford Transit.
U předání vozidla byli přítomni i zástupci HZS Středočeského kraje z Hořovic, Berouna a Příbrami a okolních
sborů. Na financování dopravního automobilu přispěl Středočeský kraj prostřednictvím Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS, náklady byly kryty rovněž formou dotace pro jednotky SDH obcí GŘ HZS
ČR, přičemž zbylou část prostředků poskytla obec Lhotka. Během předání byl přítomen Stefan Wojdyla, farář hořovické
farnosti, který posvětil jak nový zásahový automobil, tak i repasovanou Tatru 148 cas32 a prapor SDH.

Investiční a neinvestiční záměry pro rok 2017
a) Odbahnění a rekonstrukce hráze Dolejšího rybníka
Odbahnění a rekonstrukce hráze Dolejšího rybníka počítá s celkovou rekonstrukcí nátokového objektu,
který bude odstraněn včetně opevnění nátokového koryta a nahrazen novou ŽLB monolitickou šachtou
900x600 mm (SO 01 Nátokový objekt); s opravou hráze a břehů (S02 Rekonstrukce hráze a břehů);
provedeno odbahnění přebytečného sedimentu (SO 03 Odbahnění) a bude provedena rekonstrukce spodní
výpusti (SO 04 Spodní výpust).
b) Obnova a rozšíření veřejného osvětlení
V souvislosti s připravovanou realizací nízkého napětí v ulicích Dolní a Na Ladech bude spolu s danou akcí
zajištěna obnova a rozšíření veřejného osvětlení v obci Lhotka ve vybraných ulicích. Rozsah a umístění
jednotlivých lamp veřejného osvětlení bude stanoven v průběhu realizace, která je předpokládána na červen –
červenec 2017.
c) Dokončení revitalizace nového veřejného prostranství v obci Lhotka
Závěrečná etapa počítá s vytvořením dvou vodních ploch s litorálním pásmem. Vodní plochy budou
napájeny prostřednictvím přívodního kanálu ze stávající dešťové kanalizace. Vodní plochy jsou
navrhovány jako mělké nádrže s maximální hloubkou 3,0 m a se sklonem břehů 1:5 a 1:7. Hladina
vody ve vodních plochách bude kolísat podle přítoku vod z výše položených pozemků
prostřednictvím zaústěné dešťové kanalizace. Celková plocha vodních ploch je naprojektována na
hodnotu 804 m2 s max. objemem 1 070 m3. Harmonogram počítá s realizací v měsících 3 - 7 / 2017.
d) Rozšíření parkovacích stání v obci Lhotka
Na území obce Lhotka je navrženo 36 parkovacích stání vel. 2,5-2,75 x 6,5 m. Návrh vychází z celkové potřeby parkovacích
stání jak pro místní občany, tak pro přijíždějící návštěvníky. Parkovací stání jsou projektována z
betonové zámkové dlažby tl. 80 mm / asfaltu a ohraničeny betonovými silničními obrubami s výškou
nášlapu 80 mm pro možný přesah vozidla přes obrubu. V místě napojení na stávající MK budou
parkové obruby zapuštěny na výšku nášlapu 20 mm, aby byla patrna změna využití prostoru. V roce
2017 je počítáno se stavbou parkovacích stání v ulici Ke Hřišti (projektováno 7 parkovacích stání) a
rovněž u prodejny COOP (projektováno 6 parkovacích stání), které navážou na parkovací stání v
ulicích Hořejší (realizováno 5 parkovacích stání) a v křižovatce ulic K Sáhovce a Hořejší (realizováno 10 parkovacích stání).
e) Obnova místních komunikací
V roce 2017 je v obci Lhotka plánována obnova místní komunikace v ulici Ke Dvoru. Daný záměr navazuje
na realizovanou obnovu místních komunikací v obci Lhotka v rámci podpory Ministerstva pro místní rozvoj
v roce 2016, kdy byla provedena obnova povrchů v ulicích Bezdědická, Krátká, Západní, Dolní, Na Ladech
a „Pod Krámem“. Na plánovanou obnovu již byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj
pro rok 2017, jejíž případná podpora by umožnila i obnovu komunikací v dalších ulicích v obci Lhotka.
Dalšími záměry jsou Dokončení rekonstrukce hasičské zbrojnice - plánována je realizace závěrečné etapy rekonstrukce
hasičské zbrojnice – fasáda/úprava užitných prostorů prvního patra/vytápění objektu. Rozšíření sportovní nabídky v obci
Lhotka – realizace oplocení sportovního areálu obce Lhotka/v případě získání dotace realizace multifunkčního hřiště.
Podpora spolkové činnosti v obci Lhotka a kulturního života. Revitalizace a rozšíření veřejné zeleně v obci Lhotka –
výsadba nových dřevin na plochách veřejné zeleně, instalace vybavení doprovodného mobiliáře (lavičky, stoly, aj.).
Modernizace nakládání s odpady – úprava systému na svoz biologicky rozložitelného odpadu, modernizace míst na tříděný
odpad, atd. Vytvoření zázemí pro volnočasové aktivity - stavební práce související s opravou interiérů budovaného
společenského domu obce Lhotka pro potřeby dětí, mládeže a místních seniorů v obci Lhotka. Projektová příprava – pasport
komunikací, obnova hasičské nádrže u sportovního areálu, využití pozemku občanské vybavenosti v lokalitě Z1, atd. - bližší
specifikace je uvedena na http://www.oulhotka.cz.

Do nového roku přejí zastupitelé obce Lhotka hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Společenská rubrika
Životní jubileum
V měsíci lednu 2017 oslaví významné životní jubileum:
Hejduk Pavel

Kořínek Jiří

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

