LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 1/2019
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 840 850 860
Voda
800 100 663
Starosta obce Lhotka
608 454 389

Nemocnice Hořovice
Dětská pohotovost Příbram
Velitel hasičů Lhotka

311 551 111
318 641 307
608 454 389

Usnesení 8/2018 z veřejného zasedání obce Lhotka ze dne 27. 12. 2018 (zkrácené znění)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Rozpočet pro rok 2019
2. Rozpočtový výhled na období 2019 - 2023
3. Záměr o pronájmu pozemků v majetku Obce Lhotka k zemědělskému využití
4. Záměr o pronájmu obecního bytu v č.p. 45
5. Zahájení výběrového řízení na realizaci stavby „Kuželna Lhotka“ (koncept
předložené dokumentace pro výběrové řízení a diskutovaný výčet firem pro
oslovení)
6. Složení inventarizační komise pro rok 2018
7. Složení komise pro otevírání a hodnocení nabídek pro rok 2019
8. Navýšení ceny stočného o 2 Kč za m³
9. Nepodání žádosti o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2019 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje z důvodu nepřipravenosti jednotlivých projektů
s ohledem na zaměření jednotlivých fondů
10. Podání žádosti o dotaci z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj v rámci podprogramu Podpora
obnovy a rozvoje venkova (117d8210 A Podpora obnovy místních komunikací) na obnovu
komunikací (9c – 18c - 7c dle pasportu komunikací), včetně závazku na spolufinancování dané akce.
11. Aktuální ceny uvedené v cenících firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. za svoz
komunálního a separovaného odpadu pro rok 2019
Vyúčtování stočného – kanalizace za rok 2018
Probíhá vyúčtování stočného na základě odečtů stavu vodoměrů. Občanům, kteří
platí zálohové platby složenkou, nebyla zaslána složenka pro 4. čtvrtletí. Stočné za 4.
čtvrtletí bude vyúčtováno v rámci celoročního vyúčtování. Platby složenkou budou
v roce 2019 pokračovat. Složenky pro 1. čtvrtletí budou občanům doručeny v měsíci
lednu.

Cena stočného pro rok 2019
Na základě navýšení ceny stočného pro obec Lhotka a důsledku plnění dotačních
podmínek OPŽP, byla stanovena cena stočného pro rok 2019 na částku 47 Kč za m³.
Místní poplatky pro rok 2019
Zastupitelstvo obce Lhotka informuje občany, že termín pro uhrazení poplatků za svoz
komunálního odpadu a poplatků za psy je stanoven nejpozději do 28. 2. 2019 a to včetně chatařů a
chalupářů ! Výše poplatků za svoz komunálního odpadu je pro rok 2019 stanovena ve
stejné výši jako v roce 2018 tj. 500,- Kč / osobu trvale bydlící. Chataři a chalupáři hradí
500,- Kč za nemovitost. Výše poplatku za psa se pro rok 2019 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 !!!
Obnova místních komunikací
V roce 2019 je plánována obnova místní komunikace se záměrem využití žádosti o dotaci do
DT 117d8210 A - Podpora obnovy místních komunikací na obnovu komunikací v ulicích ,,Hořejší“ a
,,Ulička“ a propojovací ulici mezi ulicemi ,,Ke Hřišti“ a ,,Hořejší“ Důvodem obnovy
této páteřní místní komunikace je její stávající nevyhovující stavebně-technický stav.
Záměrem je obnova předmětné místní komunikace (9c – 18c - 7c dle pasportu
komunikací), která je nejvíce zasažena z hlediska rozsahu a stupně poškození.
Výběrové řízení na dodavatele akce ,,Kuželna“
Po dokompletování potřebné dokumentace bylo zahájeno výběrové řízení na provedení
stavby kuželny. Zahájení vlastní realizace stavby je plánováno na 1.čtvrtlerí roku 2019.

Výroční valná hromada SDH Lhotka
Sbor dobrovolných hasičů Lhotka zve všechny své členy 26.1.2019 od
14.00 hodin na Výroční valnou hromadu, která se bude konat v prostorách
hasičské zbrojnice.

Zimní údržba místních komunikací
Žádáme občany, aby neparkovali své automobily na místních komunikacích, nebo
v jejích těsné blízkosti a umožnili tak bezproblémovou zimní údržbu těchto komunikaci.
Prosíme, zaparkujte si tyto auta na svém pozemku v místě k tomu určeném. Pokud bude
auto zaparkováno nevhodně, způsobuje to komplikace při odhrnování sněhu, posypu a
také odvozu komunálního odpadu – děkujeme.

