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Usnesení  1/2014 z veřejného zasedání ze dne 23. 1. 2014 (zkrácené znění) 
 

1. Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

a) Rozpočtové opatření č. 1 na r. 2014 

b) Výsledky provedené inventarizace k 31. 12. 2013 

         c) Prodej pozemku parcelní č. 260 v katastrálním území Lhotka u Hořovic 

 

2. Zastupitelstvo bere na vědomí 
 

a) Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 za rok  2014 k aktuálnímu datu 

 

 SMS InfoKanál 
 

Společnost Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Vám ve spolupráci s obcí Lhotka nabízí 

jednoduchý, pohodlný a zcela bezplatný způsob získávání důležitých informací o mimořádných 

provozních událostech, jako jsou odstávky vody, havárie na vodovodu a kanalizaci, problémy s kvalitou 

pitné vody apod. Jedná se o službu SMS InfoKanál. Zajistěte si tyto informace tím, že se zaregistrujete 

online na webu, zprávou SMS nebo osobně/telefonicky na Zákaznickém centru VAK Beroun, a.s. Pro 

občany, kteří nemají nebo nevyužívají mobilní telefon, umožníme doručení 

SMS také na pevnou linku v hlasové podobě. Pro registraci pevného čísla 

můžete použít registraci online na internetu nebo na Zákaznickém centru. S 

veškerými dotazy ohledně služby SMS InfoKanál se, prosím, obracejte na Zákaznické centrum VAK 

Beroun, a.s. tel. 800 100 663 v pracovních hodinách, vakberoun@vakberoun.cz,  www.vakberoun.cz.  

Další informace získáte rovněž na webových stránkách www.infokanal.cz. Bližší informace jsou 

zveřejněny rovněž na úřední desce obecního úřadu, či Vám je poskytneme na obecním úřadě. 
 

Vodovodní přivaděč Lochovice - Lhotka 
 

Zastupitelé obce Lhotka zkompletovali novou žádost na Vodovodní přivaděč Lochovice – Lhotka 

na Ministerstvo zemědělství (MZe) do Programu 129 250 na podporu výstavby vodovodů za účelem 

zabezpečení zásobování obyvatelstva pitnou vodou (podprogram 129 252) a na podporu výstavby 

kanalizací a čistíren odpadních vod za účelem odkanalizování a zajištění potřebné úrovně 

čištění odpadních vod. Dotace jsou poskytovány k podpoře výstavby vodovodů a kanalizací 

ve veřejném zájmu za účelem dosažení potřebného vybavení menších obcí České republiky. 

Po zajištění nového souladu s Plánem rozvoje vodovodu a kanalizací na území 

Středočeského kraje a po získání stanoviska z Krajské hygienické stanice – pracoviště 

Beroun byla k 16. 1. 2014 podána žádost na MZe. V současné době jsou již posouzené žádosti z tzv. 

zásobníku projektů starého programu (129 180) a nyní budou posuzovány žádosti nově podané do 

navazujícího programu, čímž se zvětšuje pravděpodobnost podpoření předložené žádosti obcí Lhotka na 

realizaci vodovodního přivaděče Lochovice – Lhotka.  
 

Výstavba kanalizace 

Zastupitelé v současné době zkompletovali požadované podklady pro Státní fond 

životního prostředí (realizační dokumentace, výkazy výměr, zadávací dokumentace, čestná 

prohlášení, atd.). Tyto podklady byly předány na SFŽP ke kontrole a po jejich schválení bude 

vypsána samotná veřejná zakázka na dodavatele stavby (předpoklad 2. pol. února). Termín 

zahájení prací je předpokládán na 6/2014. 

                                                                               Důležitá telefonní čísla: 

Elektrický proud – poruchy       840 850 860                                     Nemocnice Hořovice                 311 542 111 

Voda                                          800 100 663                                     Dětská pohotovost Příbram        318 641 307 

Velitel hasičů Lhotka                608 454 389 

 

mailto:ou.lhotka@tiscali.cz
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Stav žádostí o dotace na Středočeský kraj 
 

Podané žádosti na Středočeský kraj jsou v současné době posuzovány z hlediska své 

kompletnosti. Zasedání hodnotících komisí za jednotlivé fondy Středočeského kraje je naplánováno v 

měsíci únoru 2014. Samotné schválení doporučených žádostí k podpoře z fondů 

Středočeského kraje je naplánováno na zasedání zastupitelstva Středočeského 

kraje, které se má konat dne 24. 2. 2014 (alternativně 28. 4. 2014). V současné 

době jsou již zkontrolovány 3 (z 6) podaných žádostí obcí Lhotka a obě žádosti, kterými je žadatel Sbor 

dobrovolných hasičů obce Lhotka.  

 

Místní poplatky pro rok 2014 

Zastupitelstvo obce Lhotka informuje občany, že termín pro uhrazení poplatků za svoz 

komunálního odpadu/poplatků za psy je stanoven nejpozději do 28. 2. 2014, chataři a chalupáři 

do 31.8.2014. Výše poplatků za svoz komunálního odpadu je pro rok 2014 stanovena ve stejné 

výši jako v roce 2013 tj. 500,- Kč / osobu trvale bydlící.  Chataři a chalupáři hradí 500,- Kč za 

nemovitost. Výše poplatku za psa se pro rok 2014 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. 

 

Pozvání hejtmana Středočeského kraje  

 

Zastupitelstvo obce Lhotka ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů obce Lhotka 

pozvalo při příležitosti 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v obci Lhotka hejtmana 

Středočeského kraje MVDr. Josefa Řiháka na danou akci. Oslava 120. výročí založení Sboru 

dobrovolných hasičů v obci Lhotka je naplánována na 26. 7. 2014. Bližší informace k dané akci 

společně s přijetím / odmítnutím pozvání hejtmana Středočeského kraje přineseme v dalších číslech 

Lhoteckého zpravodaje. 

 

Kuželkáři 

Naši kuželkáři zahájili jarní část ročníku 2013/2014 Krajského přeboru II a stále se drží na 

špici. Po odehraném 12. kole, ve kterém „A“ tým TJ Lhotka zvítězil na půdě celku TJ Sokol 

Kostelec nad Č. L. B a „B“ družstvo prohrálo doma s TJ Sokol Kolín C. „A“ tým je tak v soutěži 

stále neporažený a nachází se na prvním místě tabulky, „B“ tým je na 10. příčce. Ve 13. kole 

zajíždí „B“ tým na půdu TJ Sokol Brandýs nad Labem „ B“ a TJ Lhotka „A“ přivítá dne 7. 2. 2014 

na domácí půdě TJ Sokol Brandýs nad Labem C – všichni jsou srdečně zváni. 

 

Žádost na multifunkční hřiště podána 

Zastupitelstvo obce Lhotka informuje občany, že žádost na realizaci 

Multifunkčního hřiště v obci Lhotka již byla podána i na Ministerstvo pro místní rozvoj 

do programu Podpora obnovy a rozvoje venkova - zapojení dětí a mládeže do 

komunitního života v obci. Žádost o dotaci navazuje na podanou žádost do Fondů 

Středočeského kraje - Fond rozvoje obcí a měst, která je v současné době v procesu 

hodnocení a jejímž cílem je rovněž rozšíření sportovní nabídky, která by nabídla místním 

dětem a mládeži větší možnosti, jak efektivně trávit svůj volný čas.  
 

 

 Společenská rubrika                                                                                          
 

  Životní jubileum 

 
 

                               V měsíci únoru 2014 oslaví významné životní jubileum:  

 

  Nová Marie    Krubner Karel   Hrabětová Květa     

 Nováková Anežka    Spišák Josef   Papoušková Marie   
  

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

spokojenosti. 

http://www.mmr.cz/getdoc/836740d5-92d7-4384-b30a-5020b11e5ee1/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova

