LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 6/2018
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 2/2018 z veřejného zasedání obce Lhotka ze dne 10. 5. 2018 (zkrácené znění)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Podání žádosti o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Hasičská zbrojnice Lhotka“.
2) Přijetí dotace ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS Kofinancování účelových investičních dotací v rámci programu Dotace pro jednotky SDH
obcí na rok 2018 - Výstavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice na akci Hasičská zbrojnice
Lhotka.
3) Přijetí dotace z Programu 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu obnovy venkova na akci Obnova komunikací v obci Lhotka – ulice
Ke Dvoru a Pod Lesem.
4) Výběr zhotovitele na realizaci akce „Hasičská zbrojnice Lhotka“.
5) Výběr zhotovitele na realizaci akce „Lhotka, parkování“.
6) Přijetí darovaných pozemků 219/3, 217/7 v k. ú. Lhotka u Hořovic do vlastnictví obce Lhotka.
7) Rozpočtové opatření č. 4.
Pozvánka na veřejné zasedání obce Lhotka dne 15. 6. 2018
Zastupitelé obce Lhotka zvou občany na 3. veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 15. 6. 2018, které se bude konat
od 16.30 hod. na Obecním úřadě.
Program:

1) Účetní závěrka obce Lhotka za rok 2017
2) Závěrečný účet obce Lhotka za rok 2017
3) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Lhotka pro volební období 2018 – 2022
4) Výběr zhotovitele na realizaci akce Pořízení štěpkovače a kompostérů pro obec Lhotka
5) Přijetí darovaného pozemku 435/3 v k. ú. Lhotka u Hořovic
6) Rozpočtové opatření č. 5
7) Závěr

Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Lhotka
Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního
plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"), na základě usnesení obce Lhotka o pořízení změny
územního plánu zkráceným postupem podle § 55a stavebního zákona pořídil
v souladu s § 55b odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu změny č. 1
územního plánu Lhotka. Pořizovatel v souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona
doručuje návrh územního plánu a oznámení o konání veřejného projednání
veřejnou vyhláškou a oznamuje, že veřejné projednání návrhu Změny č. 1
Územního plánu Lhotka se koná ve středu 20. června 2018 v 16:00 hodin se schůzkou pozvaných v sále kulturního
domu obce Lhotka (číslo popisné 45).
Zálohové platby za stočné - kanalizace
Připomínáme úhradu zálohových plateb za stočné – vypouštění odpadních vod do splaškové kanalizace v obci
Lhotka. Zálohové platby, tentokrát za druhé čtvrtletí roku 2018, by měly být uhrazeny do 20. 6. 2018 zvoleným způsobem
(buď poštovní složenkou, nebo převodem z bankovního účtu).
Rovněž žádáme vlastníky nemovitostí, kterým byla/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 následné relevantní vyúčtování
stočného. Lze tak učinit buď mailem (lhotka@oulhotka.cz) či osobně v úředních hodinách obecního úřadu.

Český pohár v běhu do vrchu
Pozvánka na XVI. ročník běhu do vrchu Lochovice – Plešivec. Závod je zároveň přeborem
Středočeského kraje, součástí Brdského poháru a soutěže v bězích do vrchu v Praze a okolí. Závod
je pořádán v neděli 8. července 2018. Pořadatelem je AVC ČR 1982 za podpory obcí Lochovice a
Lhotky. Start hlavního závodu (5 600m) Lochovice v 11:00 hod – cíl Čertova kazatelna (654 m
n.m.). Fabiánův běh – dětské a žákovské kategorie od 11:10 hod. Bližší informace poskytne
Miroslav Biško, miroslav.bisko@seznam.cz, tel:736 128 099.
BRIGÁDA
Informujeme členy Tělovýchovné jednoty Lhotka, SDH Lhotka, místního spolku Rybářů, ale především
širokou veřejnost, že v sobotu dne 16. 6. 2018 se bude konat brigáda spojená s údržbou veřejné zeleně v obci
Lhotka. Brigáda bude zaměřena na sekání trávy v areálu dětského hřiště, u prodejny COOP, před hasičskou
zbrojnicí, zajištění údržby uličních vpustí na dešťové kanalizaci, aj.
Společná brigáda navazuje na již úspěšnou akci, která se konala za početné účasti jak členů
místních spolků, tak široké veřejnosti dne 5. 5. 2018. 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 před hasičskou zbrojnicí od 8:30 hod.
Biologicky rozložitelný odpad BRKO
Apelujeme na občany, aby biologicky rozložitelný odpad z údržby zeleně, zahrad či domácností
ukládali v podobě „čistého“ biodpadu, jako tráva, listí, apod. na hnojiště pod obcí Lhotka - cesta směr
k Havrlíkům. Ušetřené finanční prostředky obce Lhotka budou moci být financovány např. na podporu
kulturního života v obci Lhotka. Ve vazbě na dotaci na pořízení domácích kompostérů bude posléze
možnost nakládání s produkovaným bioodpadem v podobě kompostování na zahradách jednotlivých
vlastníků nemovitostí.
Časový harmonogram prováděných investičních/neinvestičních akcí v obci Lhotka
Hasičská zbrojnice Lhotka - závěrečná etapa rekonstrukce hasičské zbrojnice, spočívající v zateplení a realizace nové
fasády, instalaci rozvodů ústředního vytápění a instalaci nového zdroje vytápění v podobě tepelného čerpadla,
včetně investice do podlah garážových stání byla zahájena k 16. 5. 2018.
Obnova komunikací v obci Lhotka - akce zaměřená na obnovu místních komunikací v obci Lhotka – tentokrát
na ulice Ke Dvoru a Pod Lesem, kdy bude provedena obnova stávajícího povrchu, včetně dílčí úpravy
podkladních vrstev bude zahájena v druhé polovině června 2018 (přesný termín bude uveřejněn prostřednictvím veřejného
rozhlasu a na internetových stránkách obce).
Národní dotace – Ministerstvo zemědělství
Výsledky dotačních titulů Ministerstva zemědělství, kam byla podána i žádost na obnovu stávající polní
cesty, nebyly doposud uveřejněny. Dle aktuálního stavu hodnocení byla doposud schválena pouze část dílčího
podprogramu. Předmětná žádost se nachází ve stavu, kdy je doporučena ze strany Ministerstva zemědělství
(MZe) - referentem provádějícím kontrolu k realizaci - je doporučena dotační komisi ke schválení pro
realizaci. Dotační komise na MZe budou zasedat průběžně v červnu 2018.
Pouť v obci Lhotka
Informujeme občany, že ve vazbě na projevený zájem z řad veřejnosti je aktuálně diskutována možnost
organizace poutě v obci Lhotka, která by navázala na historickou tradici konání dané akce v naší obci. Uvažováno je
se zajištěním střelnice, kolotoče, houpaček či skákacího hradu a také se stánkem s rychlým občerstvením a různými
sladkostmi jako je cukrová vata) nejen pro děti.
Hospodaření s vodou
V důsledku narůstající extremity počasí (střídání období sucha s významnými srážkovými epizodami) jsou
prošetřovány možnosti efektivního hospodaření se srážkovou vodou v obci, které přispějí k efektivnímu
hospodaření s vodou a zamezí vzniku majetkových škod, jak na majetku obce, tak na majetku samotných občanů.
Ve vazbě na diskusi s dotčenými vlastníky nemovitostí jsou hledány alternativy, jak omezit nátoku srážkových vod
do intravilánu, potažmo jak tyto vody efektivně odvést, akumulovat je pro další využití (odklon vod z polních/lesních
cest mimo intravilán, obnovu vybraných částí dešťové kanalizace, …
Pozvánka na Trampfotbal 2018
Po roční přestávce zaviněné nezpůsobilým terénem se opět koná tradiční turnaj v minikopané Trampfotbal 2018. Akce proběhne v sobotu 23. 6. 2018. Jedná se o jednodenní turnaj, za účasti max. 14
mužstev a to zejména z řad již tradičních účastníků tohoto turnaje. Zahájení fotbalového turnaje proběhne v 8
hodin, finálový zápas je plánován kolem 17 hodiny.
V rámci programu daného dne nebude chybět ani hudební večer za účasti dvou kapel
rockového žánru se začátkem ve 20:00 hodin. TJ Lhotka je ráda, že se podařilo navázat na dlouholetou tradici a
těší se na všechny návštěvníky i účastníky turnaje.
Výkonný výbor TJ Lhotka

