LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 4/2017
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 2/2017 z veřejného zasedání obce Lhotka ze dne 30. 3. 2017 (zkrácené znění)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Pasport komunikací obce Lhotka
2) Dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací
3) Dohodu o vytvoření společného školského obvodu
4) Koupi pozemků 63/3, 482/10, 482/14, 482/17, 483/3 v k. ú. Lhotka u Hořovic
5) Koupi pozemku 445/5 a části pozemku 446/14 v k. ú. Lhotka u Hořovic
6) Koupě pozemku 1819/2 v k. ú. Lochovice a části pozemku 446/16 v k. ú. Lhotka u
Hořovic
7) Koupi části pozemku 392 v k. ú. Lhotka u Hořovic
8) Žádost o dotaci do Operačního programu životního prostředí – 55. výzvy
9) Zhotovitele na realizaci akce „Úpravy vláhových režimů na pozemku 136 v k. ú.
Lhotka u Hořovic
10) Podání žádosti na poskytnutí účelové investiční dotace v rámci programu „Dotace
pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2018
11) Nabídku na nákup doplňků k dopravnímu automobilu JSDH Lhotka
12) Prodejní ceny dřeva v roce 2017
13) Závěrů ze zpracovaného dendrologického posudku
14) Ceny za svoz směsného komunálního a separovaného odpadu
15) Pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 45
16) Rozpočtové opatření č. 2
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1) Směnu pozemku 482/15 v k. ú. Lhotka u Hořovic
Koupě pozemků ve sportovním areálu obce Lhotka
Na počátku prosince 2016 byla nalezena shoda na odkupu předmětných pozemků v lokalitě
sportovního areálu obce Lhotka s vlastníkem předmětných pozemků. Koupě byla následně schválena na
posledním zasedání zastupitelstva obce Lhotka v roce 2016. Posléze byl vyhotoven potřebný geometrický
plán a získán souhlas s dělením jednoho z pozemků. V průběhu měsíce února 2017 byla zpracována kupní
smlouva. V současnosti byl podán návrh na vklad předmětných pozemků. V současné době probíhá
zpracování podaného návrhu na vklad.
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.
Výstavba parkovacích stání
V roce 2016 se podařilo zastupitelstvu obce Lhotka získat opět podporu z fondů Středočeského
kraje - Fond cestovního ruchu - Oblast cestovního ruchu na 3. etapu výstavby parkovacích míst v obci
Lhotka, pro kterou byl v průběhu srpna 2016 vybrán zhotovitel. Zahájení této etapy bylo plánováno na
podzim roku 2016. S ohledem na kolizi s realizací obnovy místních komunikací bude tato etapa realizována
na přelomu dubna a května 2017.
Parkovací stání a odpovídající zázemí bude situováno tentokráte v ulici Ke Hřišti.

Rozšíření kulturního života v obci
Zastupitelé obce Lhotka schválili na svém 2. veřejném zasedání dne 30. 3. 2017
pronájem nebytových prostor v objektu čp. 45 v obci Lhotka. V souvislosti s uveřejněným
záměrem o pronájmu nebytových prostor na adrese Hořejší čp. 45 projevil zájem o pronájem
jeden zájemce, se kterým byla následně nalezena shoda, týkající se požadavků obce Lhotka na
pronájem předmětných prostor.
V současné době probíhá administrativní řízení, po jehož dokončení bude uzavřena
nájemní smlouva na předmětné prostory, které budou sloužit jako pohostinství.
Biologicky rozložitelný odpad
Zastupitelé informují občany, že na počátku dubna 2017 byl znovu přistaven kontejner na biologicky rozložitelný
odpad v lokalitě u Dolejšího rybníka. Ve vazbě na stavební práce na rekonstrukci Dolejšího rybníka, které
v současnosti probíhají v dané lokalitě, byl kontejner přesunut do ulice Ke Dvoru. Je tak opětovně možné
ukládat bioodpad z údržby zeleně, zahrad či domácností.
Poněvadž je o uložení bioodpadu ze strany veřejnosti velký zájem, byla domluvena možnost
uložení „čistého“ biodpadu, jako tráva, listí, apod. na hnojiště pod obcí Lhotka - cesta s měr
k Havrlíkům. Tato možnost umožní ušetřit nemalé finanční prostředky obce Lhotka, které budou moci být financovány např.
na podporu kulturního života v obci Lhotka.
Pozvánka na pálení čarodějnic
Místní sbor dobrovolných hasičů obce Lhotka zve na každoroční pálení čarodějnic, které se koná
na hrázi rybníka dne 30. 4. 2017 Předpokládaný čas zahájení akce je naplánován na 20.00 hod.
Upozorňujeme občany, že stále není v důsledku realizace obnovy Dolejšího rybníka možné navážet
ekologický odpad ze zahrad ke spálení na hráz rybníka (větve, klest, apod.).
Sběr železného šrotu
Sbor dobrovolných hasičů obce Lhotka pořádá dne 22.4.2017 sběr železného odpadu, akce
proběhne od 8. hod. ranní. Žádáme občany, aby železný šrot zanechali před domem, odkud bude členy
místního SDH zajištěn jeho odvoz.
Svoz nebezpečného odpadu
Dne 13.5.2017 proběhne svoz nebezpečného odpadu. Převzetí nebezpečného odpadu se uskuteční v
pátek 12.5.2017 od 18.00 do 19.00 hod. před Hasičskou zbrojnicí. Mezi nebezpečný odpad patří např.:
znečištěné obaly od barev, olejů, apod., zářivky, výbojky, AKU – baterie, suché galvanické články,
pneumatiky, oleje, olejové filtry, vyřazené léky.
Svoz velkoobjemového odpadu
V měsíci květnu proběhne svoz velkoobjemového odpadu, kontejner na velkoobjemový odpad bude
přistaven před Hasičskou zbrojnicí dne 19.5.2017 v odpoledních hodinách. Odvoz kontejneru je naplánován na
den 22.5.2017 v ranních hodinách.
Kuželkáři se rozloučili se sezónou
TJ Lhotka „A“ i přes volno v závěrečném 18. kole nemohla být předstižena druhým týmem tabulky a udržela
tak svou první příčku. Naproti tomu „B“ tým v závěrečném kole prohrál na hřišti TJ Neratovice B a v tabulce skončil
na 6. příčce.
Do čtyřky 18. kola se tentokráte nedostal žádný z našich hráčů, přesto v pořadí jednotlivců za celý
ročník figuruje na první příčce suverénní Martin Čistý s výkonem 429,6 (maximum 472), následován Dušanem
Hejdukem s výkonem 422,4 a maximem 465.
Společenská rubrika
V měsíci dubnu 2017 oslaví významné životní jubileum:
Karel Fiala

Slabihoudek Stanislav

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

