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Domácí kompostéry – ŽÁDOST SCHVÁLENA 

Žádost o dotaci na pořízení domácích kompostérů a štěpkovače byla SCHVÁLENA. Výběrová komise řídícího 

orgánu Operačního programu životního prostředí 2014 – 2020 na svém 27. jednání schválila podanou žádost „Pořízení 

štěpkovače a kompostérů pro obec Lhotka“. Předmětem žádosti o dotaci je pořízení domácích 

kompostérů a kompaktního štěpkovače dřevní hmoty. Záměrem realizace je předcházení vzniku 

biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) pořízením domácích kompostérů pro 

občany (nikoliv kompostéry pro veřejnou zeleň) a štěpkovače s maximálním průměrem vkládaného 

materiálu 150 mm.  

Likvidace bioodpadu byla v obci doposud řešena prostřednictvím velkoobjemových 

kontejnerů svážených dle potřeby. Produkce BRKO v posledních letech osciluje okolo hodnoty 25 tun/rok. V souvislosti se 

schválením podané žádosti byly zahájeny navazující administrativní kroky, jejichž harmonogram počítá s možnou distribucí 

domácích kompostérů občanům na přelomu června / července 2018. 

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 2018 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. 

Hasičská zbrojnice Lhotka 

V současné době je úspěšně administrováno vydání registrace akce pro schválenou žádost o dotaci na investiční 

část rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Lhotka – v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí. Žádost, která byla 

doporučena k podpoře v rámci 876 podaných žádostí, je v současné době ve stavu, kdy je ze strany Ministerstva vnitra - 

generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky administrováno vydání tzv. registrace akce.  

Specifikovaný administrativní krok navazuje na konané konzultace se zástupci 

poskytovatele, při kterých byl vysvětlen postup obcím při realizaci uvedené investiční akce.  

Závěrečná investiční část rekonstrukce hasičské zbrojnice navazuje na neinvestiční 

obnovu interiéru podkroví objektu, kdy byly za podpory Ministerstva zemědělství 

podprogramu 129 663 Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant 

jedinečného charakteru a hasičských zbrojnic obnoveny prostory skladovacího zázemí a 

interiéry seminární místnosti. Z poskytnuté investiční dotace Ministerstva vnitra - 

generálního ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky bude uhrazeno zateplení a fasáda objektu hasičské 

zbrojnice, rozvody ústředního vytápění a instalace nového zdroje vytápění v podobě tepelného čerpadla, v neposlední řadě 

bude investováno do podlah garážových stání.   

V souvislosti s vypsaným příjmem žádostí ze strany Středočeského kraje na kofinancování účelových investičních 

dotací v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2018 - Výstavba nebo rekonstrukce požární 

zbrojnice, byla podána žádost o poskytnutí finančních prostředků na spolufinancování dané akce i do uvedeného 

programu Středočeského kraje. Aktuální pravidla umožňují kofinancování investiční akce v rámci dotačního titulu 

Středočeského kraje do výše 2/3 poskytnuté dotace, která byla poskytnuta z prostředků Ministerstva vnitra v rámci programu 

Dotace pro jednotky SDH obcí. 

Důležitá telefonní čísla: 

Elektrický proud – poruchy 840 850 860  Nemocnice Hořovice  311 551 111 

Voda    800 100 663  Dětská pohotovost Příbram  318 641 307 

Starosta obce Lhotka  721 084 881  Velitel hasičů Lhotka  608 454 389 

 

L://PATRIOT/Lhotka/11_Zpravodaj/AppData/Local/Microsoft/Windows/Downloads/lhotka@oulhotka.cz
http://www.oulhotka.cz/


Prezidentské volby 2018 – Obec Lhotka – 1. kolo 

V rámci 1. kola prezidentské volby byla v obci Lhotka dosažena volební účast 70,00%. Výsledky jednotlivých 

kandidátů jsou prezentovány v následující tabulce.  

  (zdroj: https://volby.idnes.cz/) 

Prezidentské volby 2018 – Obec Lhotka – 2. kolo 

 

 

V rámci 2. kola prezidentské volby byla v obci Lhotka 

dosažena volební účast 70,91%. Kandidát Miloš Zeman získal 119 

hlasů (61,03%), kandidát Jiří Drahoš získal 76 hlasů (38,97%). 

 

                                                                          (zdroj: https://volby.idnes.cz/) 

Rekonstrukce sportovního areálu obce Lhotka 

V souvislosti s vypsanými dotačními tituly Středočeského kraje byla opětovně připravena 

žádost o dotaci na realizaci akce „Multifunkční hřiště obce Lhotka“, která počítá s rekonstrukcí 

sportovního areálu z pohledu rozšíření sportovní nabídky pro místní děti a mládež o další doprovodné 

sporty (volejbal, nohejbal, tenis, atd.). 

Obnova polní cesty 

Záměrem je obnova polní cesty v úseku od křižovatky ulic Na Výsluní / V Koutě po okraj lesního 

pozemku směrem na Bezdědička (Běštín). Obnova bude zaměřena na odstranění závad, opotřebení a 

poškození vybraného úseku polní cesty, která byla předmětem realizace jednoduchých pozemkových úprav 

před rokem 2006 (do 31. 12. 2005), tj. byla v rámci jednoduché pozemkové úpravy nově vybudována a jejíž 

technický stav vykazuje zjevné známky fyzického opotřebení nebo poškození. V současné době jsou 

kompletovány podklady pro podání žádosti o dotaci na danou akci z prostředků Ministerstva zemědělství. 

Prodejna v obci Lhotka 

 Informujeme občany, že zastupitelstvo obce Lhotka obdrželo žádost provozovatele místní prodejny - COOP 

Hořovice, družstvo o poskytnutí finančních prostředků na zajištění provozu předmětné prodejny. 

V současnosti probíhají jednání se zástupci COOP Hořovice, družstvo ohledně finančních představ 

provozovatele prodejny na výši příspěvku, případného platebního harmonogramu, vč. hledání 

navazujících alternativ vedoucích k zachování provozu prodejny v obci Lhotka. Další informace 

z průběhu jednání se zástupci COOP Hořovice, družstvo vedoucích k zachování provozu stávající prodejny přineseme 

v dalších číslech Lhoteckého zpravodaje. 

Masopust 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve vazbě na úpravu legislativy v oblasti ochrany osobních údajů informujeme občany, že od čísla 1/2018 Lhoteckého 

zpravodaje již nebude uveřejňována část „společenská rubrika“. 

https://volby.idnes.cz/
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