LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 2/2017
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

Pozvánka na veřejné zasedání obce Lhotka dne 9. 2. 2017
Zastupitelé obce Lhotka zvou občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 9. 2. 2017,
které se bude konat od 19.00 hod. na obecním úřadě obce Lhotka.
Program:
1) Výsledky inventarizace k 31. 12. 2016
2) Rozpočtové opatření č. 1
3) Závěr
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 2017 se 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 !!!
Nadace ČEZ
Zastupitelé obce Lhotka připravili a podali žádosti o finanční příspěvky v rámci grantových programů Nadace ČEZ.
V souvislosti se zahájeným příjmem o finanční příspěvky z Nadace ČEZ pro rok 2017 zastupitelé připravili žádost do grantového
programu Podpora regionů (podpora sociálních, zdravotních, environmentálních a komunitních aktivit v celé ČR) na interiérové
úpravy sálu Kulturního domu obce Lhotka. Do programu Oranžové hřiště (podpora výstavby a obnovy dětských
a sportovních hřišť) byla podána žádost na realizaci multifunkčního hřiště obce Lhotka ve sportovním areálu
obce Lhotka a do programu Stromy (podpora liniové výsadby stromů – především nových a obnovovaných alejí
a stromořadí) byla podána žádost na výsadbu stromořadí v ulici K Sáhovce. Společně s připravenými žádostmi,
kde je žadatelem obec Lhotka byla podána i žádost o finanční příspěvek na podporu Kulturních akcí v obci
Lhotka, která byla podána Sborem dobrovolných hasičů obce Lhotka. Oznámení výsledků o podpořených / nepodpořených
projektech by mělo být k dispozici do příštího vydání Lhoteckého zpravodaje.
Aktualizace ceny 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 změnu
regionální ceny vody pitné od 1. 1. 2017. Původní předpokládaná výše 47,72 Kč bez DPH za m3 pitné vody byla
snížena o 1,7 Kč na metr krychlový. Na konci minulého roku byla stanovena cena s ohledem na oznámené zdražení
nakupované vody z Prahy. K avizovanému zdražení ale nakonec nedošlo.
Žádost o dotace z Ministerstva životního prostředí
Po konzultaci záměru Revitalizace a rozšíření ploch veřejné zeleně v obci Lhotka s pracovníkem Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR je kompletována žádost o dotaci na obnovu a novou výsadbu veřejné zeleni v obci Lhotka.
Žádost bude podána v průběhu února 2017 Ministerstvo životního prostředí, které ve spolupráci se Státním fondem
životního prostředí ČR vyhlásily výzvu č. 10/2016 v rámci Národního programu Životní prostředí zaměřenou na
obnovu a zakládání nové zeleně v obcích a městech. Podpořeny budou projekty na zlepšení funkčního stavu zeleně
ve městech a obcích a nově i na vytváření nových vodních prvků jako další ochrany před suchem a adaptace na změnu klimatu.
Administrované žádosti o dotace
MMR – Obnova komunikace Ke Dvoru - žádost splnila formální požadavky – výsledky 3/2017
MMR – Vytvoření zázemí pro volnočasové aktivity - žádost splnila formální požadavky – výsledky 3/2017
MŠMT – Multifunkční hřiště v obci Lhotka - žádost splnila formální požadavky – výsledky 2/2017
OPŽP – Výstavba vodních ploch - žádost splnila formální požadavky – výsledky 2-3/2017
Žádosti o dotace z Ministerstva zemědělství

Zastupitelé v současné době kompletují žádosti do dotačních titulů Ministerstva zemědělství na obnovu stávajících
staveb ve vlastnictví obce Lhotka, vytvoření adekvátních míst pro pasivní odpočinek místních občanů – obnova mobiliáře
(lavičky, stoly) i na obnovu stávajících polních cest.
V rámci aktuálně vyhlášeného příjmu žádostí je připravována žádost o dotaci na závěrečnou etapu obnovy hasičské
zbrojnice v obci Lhotka. Předmětem žádosti je dokončení stavebních prací na obnově interiéru hasičské zbrojnice a na obnově
fasády budovy. Rovněž je připravována žádost o dotaci na obnovu stávající fasády, výměnu oken a dveří u
společenského domu obce Lhotka – čp. 45 a také je připravena žádost o dotaci na obnovu střešního pláště,
fasády a vstupních vrat stodoly u budovy čp. 45, která je využívána jako obecní sklad.
Současně je připravena i žádost o poskytnutí dotace na vytvoření míst pasivního odpočinku. Žádost
počítá s vytvořením zahradního altánu v realizovaném parku v ulici Hořejší, kde je plánováno osazení i
doplňujícího mobiliáře v podobě 4 laviček a dvou odpadkových košů. Žádost počítá s umístěním laviček a odpadkového koše i
u Kaple svaté Anny, doplněním mobiliáře na Dětském hřišti, včetně osazení laviček a odpadkového koše u Dolejšího rybníka.
S ohledem na možnost podání žádosti na obnovu polních cest je kompletována rovněž žádost na obnovu polních cest
v západní části katastru obce Lhotka. Přesný rozsah žádosti je diskutován s pracovníky Státního pozemkového úřadu a garanty
programu – pracovníky Ministerstva zemědělství.
Kuželkáři
Rovněž i po odehraném 10. kole Krajského přeboru II. třídy se TJ Lhotka „A“ drží suverénně na 1. příčce. V rámci 10.
kola, odehraného dne 20. 1. 2017, došlo k pikantnímu souboji mezi TJ Lhotka „B“ - TJ Lhotka „A“, který přinesl výsledek 3:3,
1566-1566 (3,5:4,5).
Daný výsledek znamenal pro „B“ tým propad v tabulce, když se před náš tým dostalo družstvo TJ Neratovice B,
přičemž se však podařilo stáhnout bodovou ztrátu na dosavadní třetí tým tabulky, na který „B“ tým v současnosti ztrácí
po odehraném desátém kole pouhé dva body.
Podzimní formu potvrdil Martin Čistý, který se výkonem 447 dostal po šesté do čtyřky kola. Termín dalšího hracího dne
je stanoven na 3. 2. 2017, tj. pátek, kdy od 18:00 hod. na domácí půdě přivítá TJ Lhotka „A“ - TJ Neratovice B (6. tým tabulky),
respektive od 19:00 hod. hraje TJ Lhotka „B“ na půdě TJ Sokol Kostelec nad Č. L. B (8. tým tabulky).
V pořadí jednotlivců figurují stále tři hráči TJ Lhotka v první pětce, když výkonem 447 si upevnil první místo
Martin Čistý (výkon 439,8), druhým v pořadí je Dušan Hejduk (výkon 425,4) a na páté místo klesl Karel Nový
(výkon 420,1).
Masopust 2017

Společenská rubrika
Životní jubileum
V měsíci únoru 2017 oslaví významné životní jubileum:
Černý Karel
Spišák Jozef

Krubner Karel
Papoušková Marie

Hrabětová Květa

V měsíci lednu 2017 oslavili významné životní jubileum:
Antonie Hejduková

Emil Duchoň

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

