LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 8/2017
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

Pozvánka na veřejné zasedání obce Lhotka dne 17. 8. 2017
Zastupitelé obce Lhotka zvou občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 17. 8. 2017,
které se bude konat od 19.00 hod. na obecním úřadě obce Lhotka.
1) Projednání a schválení názvu ulice „Na Výsluní“ v lokalitě Z1

Program:

2) Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace - Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
3) Přijetí dotace z programu Dotace pro jednotky SDH obcí – Ministerstva vnitra
- generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
4) Přijetí dotace Ministerstva životního prostředí - výzvy č. 10/2016 v rámci Národního programu
Životní prostředí
5) Přijetí dotací z Ministerstva zemědělství - programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a
venkovských prvků pro rok 2017
6) Výběr zhotovitele na akci Obnova polní cesty (Lhotka 307 12002)
7) Prodej pozemku 513/4 v k.ú. Lhotka u Hořovic
8) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. IP-12-6012373, Lhotka – svod + kNN + SS100 pro parc.č. 526/28
9) Rozpočtové opatření č. 7
10) Diskuse
11) Závěr
Žádost o finanční příspěvek - Nadace ČEZ
Zastupitelé obce Lhotka připravili a podali žádost o finanční příspěvek v rámci grantových programů
Nadace ČEZ. V souvislosti se zahájeným příjmem o finanční příspěvky z Nadace ČEZ pro rok 2017
(podzimní kolo) zastupitelé připravili žádost do grantového programu Stromy (podpora liniové výsadby
stromů – především nových a obnovovaných alejí a stromořadí). Žádost byla podána na výsadbu stromů
v ulici Ke Hřišti, Hořejší a V Koutě.
Od srpna pokračuje Dešťovka II
Dešťovka II startuje 7. září, dotace jsou určené na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i
na zahradě. Dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní
vody v domácnosti i na zahradě. Rozděleno bude více než 200 milionů korun.
https://www.dotacedestovka.cz/
Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady: dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových
způsobilých výdajů, pro stávající domy v lokalitách zasažených akutním nedostatkem vody.
Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady: dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně
však 50 % z celkových způsobilých výdajů, pro stávající domy i novostavby v celé ČR.
Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody: dotace až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím srážkové
vody) nebo 45 000 Kč (bez kombinace s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m3 nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu,
maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů, pro stávající domy i novostavby v celé ČR
Pozor na ZLODĚJE
Upozorňujeme občany na zloděje, který v průběhu července 2017 odcizil z rodinného domu v ulici
Větrná v obci Lhotka zahradní nářadí. Neznámý pachatel se vloupal do rodinného domu přes uzavřené vchodové
dveře, které poškodil a následně odcizil drobné zahradní nářadí. Celý případ byl nahlášen na Polici ČR, která je v
současnosti neznámému pachateli na stopě. Upozorňujeme proto občany na tuto skutečnost a zároveň žádáme
občany, kteří zaznamenali něco podezřelého ve vazbě na daný případ, ať se obrátí na Policii ČR.

BRIGÁDA
Informujeme členy Tělovýchovné jednoty Lhotka, SDH Lhotka, místního spolku Rybářů, ale především
širokou veřejnost, že v sobotu dne 12. 8. 2017 se bude konat brigáda spojená s oplocením sportovního areálu
v obci Lhotka. Brigáda bude zaměřena na údržbu sportovního areálu obce Lhotka – oplocení sportovního areálu
(nátěr plotovek, kotvení sloupků, atd.), sekání trávy, aj.
Společná brigáda navazuje na již úspěšnou akci, která se konala za početné účasti jak členů místních
spolků, tak široké veřejnosti dne 20. 5. 2017, resp. 1. 7. 2017. Zastupitelé obce Lhotka by tímto rádi
poděkovali všem, kteří se dané akce účastnili a věří, že obdobně úspěšná bude i nyní plánovaná akce.
Akce je naplánována s místem setkání ve sportovním areálu obce Lhotka od 8:30 hod.
Výstavba vodních ploch čeká na schválení výběrovou komisí
Žádost o dotaci na výstavbu vodních ploch v lokalitě bývalého Hořejšího rybníka, která byla podána do 55. výzvy
Operačního programu životního prostředí, prošla úspěšné další fází hodnocení. Po úspěšném prvním kole
hodnocení (kontrolovány byly ekonomické parametry žádosti) a navazujícím posouzení přijatelnosti
daného projektu s prioritními cíli programu, prošla žádost i stěžejní částí, kdy bylo provedeno věcné
hodnocení žádosti.
Závěrečné rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt, který v případě schválení nabízí až 100%
podporu na realizaci předmětu dotace, včetně možnosti zažádat o pokrytí nákladů na koupi předmětných
pozemků, které může činit až 10 % přímých realizačních nákladů lze očekávat v termínu na konci srpna, kdy je termín
zasedání výběrové komise. V případě podpory je realizace naplánována na 4Q roku 2017.
Země Živitelka
Dne 25. srpna 2017 (pátek) je pořádán zájezd do Českých Budějovic na 44. ročník agrosalonu Země
Živitelka. Odjezd v 7.00 hod. od autobusové zastávky, odjezd z Českých Budějovic v 16.00 hod. Cena 300,- Kč
za osobu (doprava). Počet míst omezen - cca 25 osob. Přihlášky u Michala Mračka (telefon 723 756 217).
Pravidelná údržba zeleně
Informujeme občany, že v první polovině měsíce srpna 2017 bude probíhat pravidelné sekání trávy
v extravilánu a intravilánu obce Lhotka. Komplexní každoroční údržba bude provedena podél vybraných polních
cest i ve vybraných ulicích obce Lhotka.
Pozvánka na „Babí léto na Plešivci 2017“
TJ Sokol Jince pořádá v sobotu dne 16. září 2017 3. ročník turistického pochodu. Start: 8.00 – 12.00 hod.
chovatelský areál v Jincích, okr. Příbram, Trasy: 7 km – vhodná pro rodiče s malými dětmi a kočárky, 13 km, 20 km,
Orientace: každý účastník obdrží popis trasy a mapku pochodu, Startovné: 30,- Kč, děti do 15 ti let zdarma, Cíl:
chovatelský areál v Jincích, okr. Příbram, do 17.00 hod.
Informace: start a cíl chovatelský areál se nachází 50 m od náměstí v Jincích, od zastávky ČD po zelené a
modré turistické značce cca 1,5 km, parkování možné na náměstí, drobné občerstvení zajištěno v areálu startu a cíle,
kontakty: Tesařová Jana, tel. 605 206 721, e-mail: tesarovajana@atlas.cz, www.sokoljince.cz.
Domácí kompostéry - předcházení vzniku BRKO
Žádost o dotaci na pořízení domácích kompostérů a štěpkovače úspěšné podána. Předmětem
žádosti o dotaci jsou domácí kompostéry a kompaktní štěpkovač dřevní hmoty. Maximální průměr
vkládaného materiálu je 150 mm. Zvětšený vkládací žlab usnadňuje manipulaci se vkládaným materiálem.
Štěpkovač je vybaven hydraulicky poháněným vkládacím válcem s automatickým systémem proti přetížení
spalovacího motoru, počítadlem motohodin (celkové/denní), sklopným vkládacím žlabem, otočným
vyfukovacím komínem a motorem o výkonu 25HP.
Hasičská zbrojnice Lhotka
Žádost o dotaci spojená s investiční částí rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Lhotka – v rámci programu
Dotace pro jednotky SDH obcí, po úspěšné kontrole na Hasičském záchranném sboru (HZS) Středočeského kraje byla
doporučena MV-generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky k podpoře. Hodnoceno
bylo celkem 876 žádostí. Dalším krokem budou konzultace se zástupci poskytovatele, při které bude vysvětlen postup
obcí při realizaci uvedené investiční akce. Tato konzultace se uskuteční v září nebo říjnu 2017.
Společenská rubrika
Životní jubileum
V měsíci srpnu 2017 oslaví významné životní jubileum:
Filipovská Růžena
Hejduk Josef
Legerská Věra
Pavlas Ladislav
Pavlasová Miroslava
Zajíčková Helena
K tomuto významnému životnímu výročí blahopřejeme a přejeme do dalších let
mnoho zdraví a spokojenosti.

