LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 3/2017
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 1/2017 z veřejného zasedání obce Lhotka ze dne 9. 2. 2017 (zkrácené znění)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1)

Inventarizační zprávu za rok 2016

2)

Smlouvu o věcném břemenu - služebnosti inženýrské sítě (ulice Větrná)

3)

Rozpočtové opatření č. 1

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1)

Informace o provozu „Kanalizace v obci Lhotka“

2)

Zprávu kontrolního výboru

Žádost o dotaci z Ministerstva životního prostředí
Na základě závěrů a doporučení pracovníka Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a zpracovaného
dendrologického posudku byla dokompletována a podána žádost o dotaci na obnovu a novou výsadbu veřejné zeleně
v obci Lhotka - „Obnova a založení nových ploch zeleně v obci Lhotka“.
Žádost byla podána na Ministerstvo životního prostředí - Státní fond životního prostředí do vyhlášené
výzvy č. 10/2016 v rámci Národního programu Životní prostředí, která je zaměřena na obnovu a zakládání nové
zeleně v obcích a městech.
Projekt je zaměřen na udržitelný rozvoj sídelní zeleně v obci Lhotka prostřednictvím zachování a zvyšování počtu a
rozlohy segmentů přírodního charakteru v zastavěném území. Cílem je podpora vzniku a obnovy přírodě blízké zeleně, která
umožní existenci ostrůvků relativně nenarušené přírody v obci Lhotka s převážně dekorační či izolační zelení, a tudíž vítaného
rekreačního prostoru s významnou osvětovou a výchovnou funkcí.
Žádost o rozhodnutí v pochybnostech
Zastupitelé předložili žádost o rozhodnutí v pochybnostech, zda jde o pozemek určený k plnění
funkcí lesa (PUPFL) na Městský úřad do Hořovic. Předmětem žádosti je pozemek parcelní číslo 504 v
katastrálním území Lhotka u Hořovic, zapsaný na listu vlastnictví 10 001 pro obec Lhotka. Důvodem
žádosti o rozhodnutí v pochybnostech, je snaha o uvedení do souladu se skutečností v terénu, kdy se na
předmětném pozemku dlouhodobě nachází účelová komunikace, kterou je zajištěna přístupnost
navazujících pozemků v dané lokalitě (směrem ke sportovnímu areálu obce Lhotka).
Převod pozemků z vlastnictví ÚZSVM
Zastupitelé obce pokračují v jednáních o převod pozemků z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví obce Lhotka. Do jednání bylo nutné v případě pozemku parcelní číslo 101/4 přizvat i Krajskou
správu a údržbu silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizaci, která se stane nabyvatelem části
předmětného pozemku. Z daného důvodu je kompletován geometrický plán, který bude následně nedílnou
součástí smlouvy o bezúplatném převodu pozemků do vlastnictví obce Lhotka. Předpokládaný termín doadministrování dané
žádosti o bezúplatný převod je předpokládán v 1. polovině roku 2017.
Zálohové platby za stočné - kanalizace
Připomínáme úhradu zálohových plateb za stočné – vypouštění odpadních vod do splaškové kanalizace
v obci Lhotka. Zálohové platby, tentokrát za první čtvrtletí roku 2017, by měly být uhrazeny do 20. 3. 2017
zvoleným způsobem (buď poštovní poukázkou, nebo převodem z bankovního účtu).
Výstavba parkovacích stání
V letošním roce 2017 bude pokračovat úspěšný projekt výstavby parkovacích stání v obci Lhotka. Po
realizaci parkovacích stání v roce 2016 v ulici Hořejší (5 parkovacích stání) a výstavbě parkovacích stání
u křižovatky ulic K Sáhovce/Hořejší/Pod Lesem (10 parkovacích stání), bude v letošním roce provedena výstavba
sedmi parkovacích stání v ulici Ke Hřišti, která byla přeložena z konce roku 2016. Připravována je rovněž
realizace parkovacích stání u prodejny COOP, kde je plánována výstavba šesti parkovacích stání.

Nabídka plastových popelnic je opět aktuální
Informujeme občany o možnosti zakoupení nádoby na svoz komunálního odpadu od společnosti AVE CZ
odpadové hospodářství, s.r.o. V nabídce je ještě 9 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.
Příspěvky z Nadace ČEZ
Obec Lhotka ani v roce 2017 nebyla úspěšná s podáním žádostí o finanční příspěvky z Nadace ČEZ.
Podpořeny tak nebyly podané žádosti do programu Podpora regionů na interiérové úpravy sálu Kulturního
domu obce Lhotka či připravená žádost do programu Oranžové hřiště na realizaci Multifunkčního hřiště ve
sportovním areálu obce Lhotka. Žádost podaná do programu Stromy na výsadbu stromořadí v ulici K Sáhovce by
měla být vyhodnocena na počátku března 2017.
Pozemky pod Dolejším rybníkem převedeny na obec Lhotka
Pozemky nacházející se pod Dolejším rybníkem byly úspěšně zavkladovány na obec Lhotka. Na základě uzavřené
kupní smlouvy byly převedeny pozemky 526/26 (výměra 1 671m2), 526/30 (výměra 220m2), a 101/23 (výměra 68m2), v k.ú.
Lhotka u Hořovic na obec Lhotka.
Koupě předmětných pozemků umožní revitalizaci dotčeného území - Obnovu a založení
nových ploch zeleně v obci Lhotka. Záměrem je obnova a udržitelný rozvoj sídelní zeleně v obci
Lhotka prostřednictvím zachování a zvyšování počtu a rozlohy segmentů přírodního charakteru v
zastavěném území s navazujícím cílem efektivního hospodaření se srážkovou vodou v daných
segmentech oproti jejich urychlenému odtoku kanalizací.
V současné době probíhají jednání o převod i zbývajících pozemků pod Dolejším rybníkem, které se nacházejí dle
územního plánu obce v lokalitě N2 – tj. ploše určené pro rozšíření ploch přírodního charakteru (zeleň, malé vodní plochy,
apod. v návaznosti na stávající obecní rybník).
Administrace žádostí o dotace z Ministerstva zemědělství
Na počátku února 2017 bylo úspěšně podáno všech šest žádostí do Národních programů 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 vyhlášeného příjmu žádostí byla podána 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 byla podána žádost o dotaci na obnovu stávající fasády, soklu, výměnu oken a dveří u společenského domu
obce Lhotka – čp. 45 a v neposlední řadě byla podána žádost o dotaci na obnovu střešního pláště, fasády,
vstupních vrat a podlahy stodoly u budovy čp. 45 na pozemku 137/1, která slouží jako obecní sklad.
Současně byly podány i dvě žádosti o poskytnutí dotace na vytvoření míst pasivního odpočinku
(investičního a neinvestičního charakteru). První z žádostí počítá s vytvořením zahradního altánu
v realizovaném parku v ulici Hořejší, který bude doplněn i o drobný mobiliář – stůl, lavičky a odpadkové
koše. Druhá z podaných žádostí počítá s osazením doprovodného mobiliáře na území obce Lhotka. Mezi lokality vybrané pro
osazení doprovodného mobiliáře v podobě laviček, odpadkových košů, stolu či stojanů na kola byly vybrány místa u Kaple
svaté Anny, Dolejšího rybníka, sportovního areálu, i zmiňovaném veřejném parku v ulici Hořejší.
Podána byla i žádost na obnovu polních cest, jejímž předmětem je s ohledem na podmínky dotačního titulu úsek
polní cesty z ulice Větrné (od transformátoru) po křižovatku polních cest „K Janovu“, Ke Hruštičce“ a polní cestu směřující
k lokalitě „ U Třech borovic“.
Kuželkáři
Po odehraném 13. kole Krajského přeboru II. třídy se tým TJ Lhotka „A“ vrátil zpět na 1. příčku tabulky.
Hlavní konkurent v boji o první příčku SK Kosmonosy D měl v daném kole volno. V rámci 13. kola, odehraného dne
24. 2. 2017, zvítězil tým TJ Lhotka „A“ na domácí půdě nad TJ Sokol Kostelec nad Černými Lesy C výsledkem
6 : 0, 1673 : 1557. Rovněž se dařilo i „B“ týmu, který porazil rovněž na domácím hřišti TJ Sokol Brandýs nad L. C
4 : 2, 1559 : 1541 a nachází se na 7. místě tabulky.
Termín 14. kola je rozložen do dvou hracích dnů, kdy nejprve „B“ tým dne 2. 3. 2017, tj. čtvrtek od 17:00
hod. bude hrát na hřišti aspiranta na první příčku SK Kosmonosy D (2. tým tabulky) a může tak pomoci k upevnění
první příčky pro „A“ tým TJ Lhotka, který přivítá o den později, tj. v pátek 3. 3. 2017 od 18:00 na domácí půdě TJ
Sokol Brandýs nad Labem B (6. tým tabulky).
Společenská rubrika
V měsíci březnu 2017 oslaví významné životní jubileum:
Vinšová Sylva

Zíchová Růžena
Jahelková Marie
Grosz Jiří
Císařová Jana
Jahelka Josef
K tomuto významnému životnímu výročí blahopřejeme a přejeme do dalších let
mnoho zdraví a spokojenosti.

