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Usnesení 6/2018 z veřejného zasedání obce Lhotka ze dne 27. 9. 2018 (zkrácené znění) 
 

Usnesení 6/2018 z veřejného zasedání obce Lhotka ze dne 27. 9. 2018 (zkrácené znění) 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6023101-1 Lhotka p.č. 

136 smyčka kNN 

2. Prodej pozemku parcelní číslo 508/9 o výměře 246 m2, a pozemku parcelní číslo 505/4 o výměře 91 

m2 (v k.ú. Lhotka u Hořovic), jejichž součástí je technické zařízení – zemní vodojem určený k 

zásobování pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, společnosti Vodovody a kanalizace 

Beroun, a.s. 

3. Prodej vodohospodářského majetku - vodovodního řadu, který řeší zásobení lokality Z1 (ulice Na 

Výsluní) pitnou a požární vodou z veřejného vodovodu 

4. Směnu pozemků parcelní číslo 137/3 o výměře 72 m2 a pozemku parcelní číslo 495/52 o výměře 91 

m2 (v k.ú. Lhotka u Hořovic) za pozemky 126/2 o výměře 50 m2 a pozemek parcelní číslo o výměře 86 m2 (v k.ú. 

Lhotka u Hořovic)  

5. Rozpočtové opatření č. 7 
  

Pozvánka na USTANOVUJÍCÍ zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Lhotka 

Obecní úřad Lhotka v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v 

platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lhotka, svolaného dosavadním starostou obce 

Lhotka v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích v pondělí -  termínu dne 29. 10. 2018 (předpokládaný termín), které se bude 

konat od 19.00 hod. na Obecním úřadě obce Lhotka. 

Program:       1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 

2. Schválení programu 

3. Volba starosty a místostarosty 

a) určení počtu místostarostů 

b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a/      

zákona o obcích) 

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

d)volba starosty 

e) volba místostarosty 

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru  

b) volba předsedy finančního výboru 

c) volba předsedy kontrolního výboru 

d) volba členů finančního výboru 

e) volba členů kontrolního výboru 

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva  

6) Diskuse 

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.  
Hasičská zbrojnice – akceptovány podklady k ZVA 

V souvislosti s úspěšnou realizací rekonstrukce/přístavby hasičské zbrojnice byly schváleny předložené dokumenty 

pro Závěrečné vyúčtování akce – podklady pro doložení finančního čerpání poskytnuté dotace z prostředků Ministerstva 

vnitra a Středočeského kraje. 

Ve vazbě na úspěšnou realizaci je plánováno v budoucnu slavnostní otevření hasičské zbrojnice – 

„Otevřený den hasičské zbrojnice“, které veřejnosti umožní seznámení se s provedenou rekonstrukcí budovy 

hasičské zbrojnice - čp. 26.. Konkrétní termín bude upřesněn v navazujících číslech Lhoteckého zpravodaje. 

Již nyní je k dispozici fotodokumentace prezentující provedené aktivity na rekonstrukci / přístavbě hasičské 

zbrojnici na stránkách obce Lhotka (www.oulhotka.cz). 

Drakiáda 

Sbor dobrovolných hasičů obce Lhotka zve děti i dospělé na pouštění draků – Drakiádu 2018, která se 

bude konat dne 13. 10. 2018 od 13.00 hod. Sraz je naplánován před Hasičskou zbrojnicí. Samotná akce se 

uskuteční na louce za ulicí Na Výsluní. 

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/
http://www.oulhotka.cz/


Svoz nebezpečného odpadu 

 Informujeme občany, že plánovaný svoz nebezpečného odpadu naplánovaný na 29. 9. 2018 

neproběhl z důvodu technických problému na straně společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. 

(problémy se svozovým vozem). Náhradní termín není zatím doposud stanoven, přičemž nový termín bude 

uveřejněn prostřednictvím webových stránek obce a veřejného rozhlasu. Mezi nebezpečný odpad patří 

např.: znečištěné obaly od barev, olejů, apod., zářivky, výbojky, AKU – baterie, suché galvanické články, 

pneumatiky, oleje, olejové filtry, vyřazené léky. 

Převzetí štěpkovače pro obec Lhotka 

Na konci září 2018 převzali zástupci obce nový štěpkovač LASKI LS150/27C (v rámci dotace OPŽP). Jedná se o 

štěpkovač dřevní hmoty s ověřenou konstrukcí řezacího ústrojí pro maximální průměr vkládaného 

materiálu 150 mm. Štěpkovač dosahuje hmotnosti do 750 kg, tj. u jízdní soupravy do 3,5 t postačuje 

řidičské oprávnění skupiny B. Štěpkovač je vybaven dvěma hydraulicky poháněnými vkládacími válci s 

automatickým systémem proti přetížení spalovacího motoru, počítadlem motohodin (celkové/denní), 

sklopným vyfukovacím žlabem a motorem o výkonu 25 HP.  

V souvislosti se získáním daného zařízení bude připravena interní směrnice pro uvedení zařízení do běžného provozu 

pro potřeby obce Lhotka a jejich občanů. 

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí  

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v návaznosti na ust. §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb., 

o katastru nemovitostí (katastrální zákon), poskytl aktualizovaný seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v 

katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník, týkající se katastrálního území 

v územní působnosti obce Lhotka.  Aktuální seznam je k dispozici na http://www.oulhotka.cz/. 

BRIGÁDA 

Informujeme členy Tělovýchovné jednoty Lhotka, SDH Lhotka, místního spolku Rybářů, ale 

především širokou veřejnost, že v sobotu dne 13. 10. 2018 se bude konat společná brigáda spojená 

s údržbou veřejných prostranství obce Lhotka. Aktivity budou zaměřeny na sekání trávy v prostorách 

dětského hřiště, u prodejny COOP, Dolejšího rybníka, budovaného parku v lokalitě Hořejšího rybníka, aj. 

Akce je naplánována s místem setkání u hasičské zbrojnice od Lhotka od 8:00 hod. 

Ulice Větrná (V Koutě/Hořejší a propojení ulic V Koutě a Bezdědická) 

Informujeme občany o úspěšně dokončované obnově komunikací v obci Lhotka v ulicích Větrná 

(společně s opravou ulice V Koutě/Hořejší a propojení ulic V Koutě a Bezdědická). Aktuálně byla předloženo 

Závěrečné vyúčtování akce na Ministerstvo pro místní rozvoj, kterou obnovu spolufinancovalo z prostředků 

podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018 - DT č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací.  

Na danou akci bude navazovat aktivita související s realizací dopravního značení v ulici V Koutě / Hořejší a u 

hasičské zbrojnice, vč. dokončení osazení svislého dopravního značení „Pozor děti“. Upozorňujeme proto občany na 

související dopravní omezení v daných ulicích !!! 

Parkovací stání u prodejny COOP 
V souladu se stanoveným harmonogramem probíhá realizace parkovacích stání v obci Lhotka, která 

opět rozšíří stávající nabídku parkovacích stání v obci o další místa. Akce je další etapou v rámci zlepšování 

dopravní situace a bezpečnosti na místních komunikacích. Plánovaný záměr navazuje na dříve vybudovaná 

parkovací stání v křižovatce ulic Hořejší a K Sáhovce (10 parkovacích stání), parkovací stání v ulici Hořejší (5 

parkovacích stání) a v ulici Ke Hřišti (7 parkovacích stání). Rozšíření parkovacích stání v obci Lhotka v roce 2018 

počítá se stavbou parkovacích stání u prodejny COOP (6 parkovacích stání), včetně pilotní realizace místa na 

tříděný odpad (plast, papír, aj.). Převzetí dokončené stavby a uvedení do provozu je naplánováno na 10/2018. 

Obnova polní cesty 

V průběhu září 2018 byla provedena obnova polní cesty směrem na Bezdědička (ulice V Koutě * 

směrem k lesu). V průběhu realizace došlo k obnově polní cesty, respektive jejího dílčího úseku. Obnova byla 

zaměřena na odstranění závad, opotřebení a poškození vybraného úseku polní cesty, která byla předmětem 

realizace jednoduchých pozemkových úprav před rokem 2006. Navazovat budou aktivity směřující k 

eliminaci nátoku vod do intravilánu obce Lhotka v rámci významných srážko-odtokových epizod. 

Svoz odpadu  

Zastupitelé obce Lhotka informují občany, že od 1. 10. 2018 svoz komunálního odpadu probíhá opět 

v zimním režimu, tj. svoz bude prováděn 1 x týdně. Dnem svozu komunálního odpadu i nadále zůstává středa. 

Rovněž informujeme občany, že možnost průběžného odevzdávání elektro odpadu u Hasičské zbrojnice – je 

pozastaveno. Aktuálně probíhá příprava nového sběrného místa, kam bude moci elektroodpad průběžně odkládat, a 

sice v pravidelném termínu každého měsíce.  

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.  

Ukládání biologického odpadu určeného k pálení / štěpkování je možné na místo, které bylo v 

minulosti určené pro ukládání separovaného odpadu na sklo, železný odpad, tj. za křižovatku ulic Dolní a Na Ladech. 

http://www.oulhotka.cz/

