LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 7/2017
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

UPOMÍNKA - Zálohové platby za stočné - kanalizace
Připomínáme úhradu zálohových plateb za stočné – vypouštění odpadních vod do splaškové
kanalizace v obci Lhotka. Přestože měly být zálohové platby, tentokrát za druhé čtvrtletí roku 2017,
uhrazeny do 20. 6. 2017 zvoleným způsobem (buď poštovní složenkou, nebo převodem z bankovního účtu),
nedošlo doposud v několika případech k jejich úhradě !!!
Převod pozemků u prodejny COOP
Informujeme občany o provedeném převodu pozemků u prodejny COOP v obci Lhotka.
Zakoupené pozemky budou předmětem realizace šesti nových parkovacích stání, které rozšíří stávající
nabídku parkovacích stání v obci Lhotka. Samotná realizace parkovacího stání u prodejny COOP je
plánována v termínu 9-10/2017, ve vazbě na výsledky provedeného výběrové řízení.
Hasičské závody - Memoriál Radouš 2017
Na hasičských závodech v Radouši dne 24. 6. 2017 v konkurenci 12 týmu obsadilo družstvo
mužů SDH Lhotka v požárním útoku 1. místo, děti se umístily na krásném 6. místě a ženy obsadily
rovněž s úspěchem 5. místo. K získaným umístěním gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů do dalších
závodů.
Žádost o podporu ze SFŽP – Národního programu životního prostředí
Akceptovaná žádost ze dne 30. 03. 2017 o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR - Národního programu
životního prostředí na akci: Obnova a založení nových ploch zeleně v obci Lhotka, poté co prošla úspěšně
jednáním Rady Fondu, která ho doporučila k podpoře, byla podepsána ministrem životního prostředí.
Obec Lhotka již obdržela Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního
prostředí, přičemž jsou kompletovány podklady pro výběr zhotovitele dané akce. Samotná realizace je předpokládána
v termínu 9-11/2017.
Dotace Středočeský kraj
Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo v úterý 27. června poskytnutí dotací ze
středočeských dotačních fondů, na něž bylo celkem z krajského rozpočtu určeno 410 milionů korun.
Obec Lhotka podala do středočeských dotačních fondů dvě žádosti. První byla podána do
Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence na realizaci „Multifunkčního hřiště“ ve
sportovním areálu obce Lhotka. Druhá směřovala do Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů
a IZS na akci „Obnova výzbroje a výstroje JSDH“.
Z podaných žádostí byla doporučena k podpoře akce „Obnova výzbroje a výstroje JSDH“ s podporou cca 95%.
Žádost na realizaci „Multifunkčního hřiště“ doporučena k podpoře nebyla. Samotný Středočeský Fond sportu, volného
času a primární prevence zaznamenal největší převis žádostí a to o 342 %.
Výstavba technické infrastruktury v lokalitě „Z1 – Na Výsluní“
Městský úřad Hořovice, odbor technický a dopravní, jako příslušný speciální stavební úřad
pro dopravní stavby přezkoumal žádost o kolaudační souhlas, kterou podala obec Lhotka na akci
„Lhotka – lokalita Na Výsluní - dopravní řešení“. Na základě tohoto přezkoumání vydal
kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby
Odbahnění a rekonstrukce hráze Dolejšího rybníka

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad a speciální
stavební úřad přezkoumal žádost o kolaudační souhlas, kterou podala Obec Lhotka na akci
„Odbahnění a rekonstrukce hráze Dolejšího rybníka“. Na základě tohoto přezkoumání vydal
kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby.

Další kolo kotlíkové dotace
Středočeský kraj získal pro výměnu starých kotlů za nové v rámci vyhlášené 67. Výzvy Operačního programu Životní
prostředí celkem 517,8 milionu korun s tím, že 502,233 milionu korun je vyčleněno na realizaci dílčích
projektů fyzických osob a zbytek na technickou podporu a medializaci. Příjem žádostí bude podle zastupiteli
schválených dokumentů probíhat v termínu od 4. 10. 2017 od 8 hodin do 29. 6. 2018 do 14 hodin.
Podle pravidel budou moci být peníze fyzickým osobám v rámci této výzvy použity na výměnu
zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel výhradně určený pro spalování
biomasy, automatický kotel na uhlí a biomasu či plynový kondenzační kotel. Žadatelé budou moci získat
finanční dotaci ve výši 75 000 Kč až 127 500 Kč dle kategorie nově pořízeného tepelného zdroje.
Ukládání biologicky rozložitelného odpadu
Informujeme občany, že k termínu 15. 7. 2017 bude možné ukládání biologického odpadu určeného
k pálení / štěpkování na místo v minulosti určené pro ukládání separovaného odpadu na sklo, železný odpad, tj. za
křižovatku ulic Dolní a Na Ladech (bližší informace jsou k dispozici na www.oulhotka.cz).
K dnešnímu dni došlo k přípravě uvedené lokality, která nahradí doposud využívané místo na hrázi
Dolejšího rybníka. Ta je určena k revitalizaci a parkové úpravě. Tímto žádáme občany, aby do určeného místa
ukládali pouze materiál, který je určen k možnému pálení, potažmo štěpkování.
Jedná se především o větve po ořezu stromů. NENÍ možné ukládání pařezů, dřevěného stavebního materiálu,
dřevěného nábytku, apod. Dále není určeno pro ukládání biologicky rozložitelného odpadu, jako je tráva, listí, apod., pro které
je ve spolupráci s panem Slaninou určeno hnojiště pod obcí Lhotka - cesta směr k Havrlíkům. Tato alternativa umožní
ušetřit nemalé finanční prostředky obce Lhotka, které budou moci být financovány např. na podporu kulturního života v obci
Lhotka. Žádáme občany, aby při ukládání bioodpadu, o které je ze strany veřejnosti velký zájem, byl ukládán na sběrné místo –
hnojiště jen „čistý“ bioodpad, jako tráva, listí, apod.
Nabídka plastových popelnic UKONČENA
Informujeme občany, že nabídka na prodej plastových popelnic za sníženou kupní cenu 500,- Kč/ks na svoz
komunálního odpadu od společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. byla pro rok 2017 ukončena. Všechny
plastové nádoby byly prodány.
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 relevantní vyúčtování stočného.
Domácí kompostéry - předcházení vzniku BRKO
Občané se i nadále mohou hlásit o domácí kompostéry, které budou v případě získání dotace
jednotlivým vlastníkům distribuovány zdarma. V rámci projektu je rovněž uvažováno i s pořízením
štěpkovače přiměřeného výkonu, který bude používán v souvislosti s předmětem projektu. Uvažováno je
pořízení kompostérů o objemu 2 - 4 m3. Bližší informace na www.oulhotka.cz či na obecním úřadě.
Hasičská zbrojnice Lhotka
Žádost o dotaci spojená s investiční částí rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Lhotka – v rámci programu
Dotace pro jednotky SDH obcí, úspěšně prošla kontrolou na Hasičském záchranném sboru (HZS) Středočeského
kraje a byla předána k dalšímu posouzení na Generální ředitelství HZS.
Národní dotace – Ministerstvo zemědělství
Kompletní výsledky dotačních titulů Ministerstva zemědělství nebyly stále uveřejněny. Dle aktuálního
stavu hodnocení byla doposud schválena pouze část dílčího Programu. Z uvedené výčtu schválených dotací
byly doposud schváleny pro obec Lhotka dvě žádosti, pro které je vytištěno Rozhodnutí o poskytnutí
dotace. Tyto projekty jsou zaevidovány pro budoucí čerpání prostředků ze státního rozpočtu. Jedná se o akci
na vytvoření místa pasivního odpočinku (vybudování odpočinkového altánu) a rovněž akce na obnovu
polních cest. Aktuální harmonogram předpokládá uveřejnění výsledků v červenci 2017.
Společenská rubrika
Životní jubileum
V měsíci červenci 2017 oslaví významné životní jubileum:
Ksandrová Marie

Hejduková Antonie

Šnajdr Zdeněk

Nový Karel

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

