LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 1/2018
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 8/2017 z veřejného zasedání obce Lhotka ze dne 21. 12. 2017 (zkrácené znění)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Rozpočet na rok 2018
2) Rozpočtový výhled na rok 2018 – 2022
3) Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6019435/VB/3
4) Postup řešení dopravní situace na místních komunikací v obci Lhotka
(s ohledem na obdrženou petici)
5) Podání žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2017 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova v
rámci Tematického zadání Obnova venkova na akci „Obnova komunikací v obci Lhotka - ulice
Ke Dvoru a Pod Lesem“
6) Podání žádosti o dotaci z prostředků MMR (Dotační titul č. 5 - Podpora obnovy místních
komunikací) na akci – „Obnova komunikace v ulici Větrná“ – Podpora obnovy a rozvoje
venkova
7) Podání žádosti o dotaci z prostředků MMR (Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení generací do komunitního života v
obci) na akci – „Hřiště pro volnočasové aktivity dětí a mládeže v obci Lhotka“ – Podpora obnovy a rozvoje
venkova
8) Podání žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2018 pro poskytování dotací z
rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS - Kofinancování
účelových investičních dotací v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2018 z rozpočtu Středočeského
kraje na akci „Hasičská zbrojnice Lhotka“
9) Podání žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2018 pro poskytování dotací z
rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence - Podpora
volnočasových, sportovních a vzdělávacích aktivit na akci „Dětské hřiště Lhotka“
10) Podání žádosti o dotaci z prostředků MŽP výzva č. 18/2017, Prioritní oblast - 5. Životní prostředí ve městech a
obcích - Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích na akci – „Intravilánová zeleň v obci Lhotka“
11) Podání žádosti o dotaci z prostředků MMR (Dotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci) na
akci – „Obnova sakrálních staveb v obci “ – Podpora obnovy a rozvoje venkova
Místní poplatky pro rok 2018
Zastupitelstvo obce Lhotka informuje občany, že termín pro uhrazení poplatků za svoz komunálního
odpadu/poplatků za psy je stanoven nejpozději do 28. 2. 2018 a to včetně chatařů a chalupářů ! Výše poplatků za
svoz komunálního odpadu je pro rok 2015 stanovena ve stejné výši jako v roce 2017 tj. 500,- Kč / osobu trvale
bydlící. Chataři a chalupáři hradí 500,- Kč za nemovitost. Výše poplatku za psa se pro rok 2018 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 !!!
Zálohové platby za stočné - UPOMÍNKA
Připomínáme úhradu zálohových plateb za stočné – vypouštění odpadních vod do splaškové
kanalizace v obci Lhotka. Zálohové platby za čtvrté čtvrtletí roku 2017 měly být uhrazeny do 20. 12. 2017
zvoleným způsobem (buď poštovní složenkou, nebo převodem z bankovního účtu). Protože doposud
neuhradili všichni plátci, připomínáme tuto skutečnost a vyzýváme neplatiče, aby tak neprodleně učinili.
Cena vodného pro rok 2018
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
regionální cenu vody pitné od 1. 1. 2018 ve výši 46,40 Kč bez DPH. Zvýšení ceny (o 35 haléřů) je pod úrovní
dlouhodobého plánu, který zohledňuje zákonnou povinnost obnovy vodárenské infrastruktury. Nižšího nárůstu ceny
bylo dosaženo díky úsporám, nižšímu růstu nákladů, zisků z podnikatelské činnosti.

Investiční a neinvestiční záměry pro rok 2018
Investiční a neinvestiční záměry pro rok 2018 navazují na realizované akce v roce 2017, kdy byly realizovány projekty:
 Odbahnění a rekonstrukce hráze Dolejšího rybníka, v rámci které došlo k rekonstrukci nátokového objektu, opravě
hráze a břehů, bylo provedeno odbahnění přebytečného sedimentu a byla provedena rekonstrukce spodní výpust) –
dotace z Ministerstva zemědělství.


Obnova a rozšíření veřejného osvětlení, kdy bylo instalováno nové veřejné osvětlení v ulici Ke Dvoru.



Dokončení revitalizace nového veřejného prostranství v obci Lhotka v lokalitě bývalého Hořejšího rybníka, kdy
došlo k vytvoření dvou vodních ploch s litorálním pásmem. Vodní plochy budou napájeny prostřednictvím
přívodního kanálu ze stávající dešťové kanalizace – dotace z Operačního programu životního prostředí.



Obnova polní cesty, kdy úspěšně proběhla realizace obnovy polní cesty směrem k Janovu (ulice Větrná * křižovatka
polních cest „Janov/Ke Hruštičce/Ke Třem borovicím“) - dotace z Ministerstva zemědělství.



Rozšíření parkovacích stání v obci Lhotka v ulici Ke Hřišti, kde bylo realizováno 7 parkovacích stání – dotace ze
Středočeského kraje.



Revitalizace a rozšíření veřejné zeleně v obci Lhotka – výsadba zeleně v ulici K Sáhovce, obnova dřevin v lokalitě
Dolejšího rybníka, stejně jako zdravotní řezy stávajících dřevin v intravilánu obce Lhotka – dotace z Ministerstva
životního prostředí.



Osazení doprovodného mobiliáře v obci Lhotka - dotace z Ministerstva zemědělství.



Pořízení izolovaných dýchacích přístrojů pro jednotku SDH obce Lhotka – dotace ze Středočeského kraje.



Obnova hasičské zbrojnice, v rámci které byly obnoveny stávající interiéry a vytvořeny předpoklady pro závěrečnou
investiční etapu - dotace z Ministerstva zemědělství.

V současné době jsou dokončovány projekty:


Realizace odpočinkového altánu, který bude doplněn rovněž potřebným mobiliářem (stůl, lavičky, odpadkové koše,
stojany na kola - dotace z Ministerstva zemědělství.



Oplocení sportovního areálu obce Lhotka

Investiční a neinvestiční záměry vychází z aktuálních požadavků na kvalitní technickou infrastrukturu a zajištění kulturního,
sportovního vyžití občanů obce Lhotka. Pro rok 2018 je tak předpokládána realizace následujících akcí:


Rozšíření parkovacích stání v obci Lhotka, kdy v roce 2018 je počítáno se stavbou parkovacích stání u prodejny
COOP (projektováno 6 parkovacích stání), v ulici Na Ladech a v ulici Západní.



V roce 2018 je v obci Lhotka plánována obnova místních komunikací


ulici Ke Dvoru a Pod Lesem – administrována žádost o dotaci ze Středočeského kraje.



ulice Větrná – administrována žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.



Dokončení rekonstrukce hasičské zbrojnice - plánována je realizace závěrečné etapy rekonstrukce hasičské
zbrojnice – fasáda/vytápění objektu finalizace povrchů podlah garážových stání - administrována žádost o dotaci z
Ministerstva vnitra / Středočeského kraje.



Pořízení domácích kompostérů a štěpkovače - záměrem realizace je předcházení vzniku biologicky rozložitelných
komunálních odpadů pořízením domácích kompostérů pro občany – administrována žádost o dotaci z Operačního
programu životního prostředí.



Obnova polní cesty od křižovatky ulic Na Výsluní a V Koutě po okraj lesa směrem na Běštín - administrována
žádost o dotaci z Ministerstva zemědělství.

Kromě výše uvedených akcí je plánováno v roce 2018 zajištění finančních prostředků pro realizaci akcí Rozšíření sportovní
nabídky v obci Lhotka - získání dotace na realizaci multifunkčního hřiště. Podpora spolkové činnosti v obci Lhotka a
kulturního života. Modernizace nakládání s odpady – modernizace míst na tříděný odpad, atd. Vytvoření zázemí pro
volnočasové aktivity - stavební práce související s opravou interiérů budovaného společenského domu obce Lhotka pro
potřeby dětí, mládeže a místních seniorů v obci Lhotka. Obnova hasičské nádrže – zajištění finančních prostředků na
obnovu hasičské nádrže u sportovního areálu obce Lhotka. Příprava projektových dokumentací pro navazující investiční akce
pro další období.

Do nového roku 2018 přejí zastupitelé obce Lhotka hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Ve vazbě na úpravu legislativy v oblasti ochrany osobních údajů informujeme občany, že od čísla Lhoteckého zpravodaje
1/2018 již nebude uveřejňována část „společenská rubrika“.

