
1 

LHOTECKÝ ZPRAVODAJ 
Číslo: 2/2023 

Obecní úřad Lhotka      E-mail: lhotka@oulhotka.cz 
ul. Hořejší 16, Lhotka      Web obce: www.oulhotka.cz 
267 23 Lochovice      Úřední hodiny OÚ: čtvrtek 18,00 - 20,00 hod. 

 

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   721 084 881   Velitel hasičů Lhotka   608 454 389 

Veřejné zasedání ze dne 19.1.2023 (zkrácené znění) 
Zastupitelstvo obce Lhotka souhlasí s: 

• podáním žádosti o dotaci na akci Zvýšení akceschopnosti JSDH obce Lhotka, která bude 
podána do Programu 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Stře-
dočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, 

• podáním žádosti o dotaci na akci Multifunkční hřiště v obci Lhotka, která bude podána do 
Programu 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 
Fondu sportu a volného času, 

• podáním žádostí o dotaci z národních zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj z programu 
Podpora obnovy a rozvoje venkova, 

• podáním žádosti o dotaci na realizaci fotovoltaických elektráren v obci Lhotka, 

• podáním žádosti o dotaci Národního plánu obnovy na výměnu svítidel veřejného osvětlení. 
Zastupitelstvo obce Lhotka schvaluje: 

• zásady participativního rozpočtu a připravenou Výzvu pro podávání návrhů projektů do 
participativního rozpočtu obce Lhotka pro rok 2023, 

• memorandum o spolupráci obce Lhotka s TJ Lhotka, z.s., 

• smlouvu o spolupráci při tvorbě Digitální technické mapy Středočeského kraje, 

• inventarizační zprávu za rok 2022, 

• dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací, 

• smlouvy o spolupráci - Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů, 

• rozpočtové opatření číslo 1 za rok 2023. 

Nová zelená úsporám – LIGHT 

Nová zelená Light nabízí finanční pomoc na snadno proveditelné úsporné úpravy a částečné rekonstrukce rodinných 
domů až do 150 tisíc korun. Zateplení fasády, střechy, stropů, podlah i výměna oken a vchodových dveří přinesou 

okamžité snížení spotřeby energií na vytápění. Nová zelená úsporám Light je financována z 
Modernizačního fondu. V programu je vyčleněno 1,5 miliardy na pilotní projekt pomoci pro 
domácnosti s nižšími příjmy. V první etapě se očekává podpora zhruba 10 tisíc domácností. Pokud 
bude zájem narůstat, je Ministerstvo životního prostředí připraveno prostředky navýšit. Příjem 
žádostí odstartoval 9. ledna 2023, ale s pracemi bylo možné začít již v roce 2022 – podpořena budou 
opatření realizovaná od 12. září roku 2022. Podmínkou čerpání je, že Žadatel a všichni členové jeho 

domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období 
mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení. V případě zájmu zastupitelé obce Lhotka 
poskytnou bližší informace k čerpání finančních prostředků.  

Navýšení kapacit sběrných nádob na tříděný odpad 

V návaznosti na potřebu přijetí vhodných managementových opatření pro snížení výdajů na provoz odpadového 
hospodářství v obci Lhotka došlo od 1.1.2023 ke změně svozu separovaného odpadu v obci Lhotka. V důsledku dané 
změny probíhá svoz papíru a svoz plastu s četností 1x za 14 dnů. V souvislosti se změnou svozu došlo k adekvátnímu 

navýšení kapacit, tj. množství kontejnerů na plast a papír. Do stávajících sběrných míst byly 
umístěny potřebné kontejnery, které umožní 14-denní svoz separovaného odpadu. V případě 
omezených dispozic uličního prostoru došlo k založení nového sběrného místa (ulice Pajzov na 
druhou stranu křižovatek, tj. do ulice Větrná). Lokace sběrných míst může být po zahájení provozu 
operativně přenastavena tak, aby byla zajištěna dopravní obslužnost a nebyl narušen ráz uličního 

prostoru. Uvedená změna představuje dočasnou úpravu, než budou vytvořeny adekvátní podmínky pro přechod na 
door to door systém. Náklady související s logistikou odpadového hospodářství představují jednu z hlavních 
nákladových položek a její vhodné nastavení představuje možnou variantu pro zachování udržitelných sazeb za svoz 
komunálního odpadu. Kalendář svozů odadů pro rok 2023 je k dispozici na webu obce Lhotka. 



2 

Komunitní energetika v obci Lhotka 

V současné době probíhá kompletace projektové žádosti, která poskytne základ pro zavedení komunitní energetiky 
v obci Lhotka. Prostřednictvím Modernizačního fondu, jehož administrace probíhá prostřednictvím pracovníků 
Státního fondu životního prostředí, je plánováno osazení čtyř nových fotovoltaických elektráren (dále jen „FVE“) na 
budovách ve vlastnictví obce Lhotka.  

Plánována je realizace FVE s instalovaným výkonem 60 kWp, přičemž součástí projektu je 
rovněž zavedení systému bateriové akumulace vyrobené elektřiny (bateriové uložiště s 
celkovou kapacitou 50 kWh). Nedílnou součástí projektu je rovněž zavedení energetického 
managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby 
a spotřeby energie.  

Projekt počítá s realizací FVE  na budově hasičské zbrojnice (výkon 10 kWp / bateriové uložiště 10 kWh), objektu kuželny 
(výkon 20 kWp / bateriové uložiště 20 kWh), vč. krytí spotřeby veřejného osvětlení a objektu kulturního domu (výkon 
30 kWp / bateriové uložiště 20 kWh). 

Harmonogram předpokládá se započetím realizace bezprostředně po vydání kladného rozhodnutí ministra životního 
prostředí (polovina roku 2023). Časový plán předpokládá realizaci mezi roky 2023 - 2025. V první etapě 
je uvažováno se zahájením výběru zhotovitele na vynucené investice, které budou souviset s renovací 
střechy, která nesplňuje statické požadavky a jejíž vybrané konstrukční prvky nedopovídají 
předpokládané životnosti fotovoltaických panelů. Dle odborného posouzení a projektové přípravy 
bude nutné provést úpravu na střešní konstrukci stodoly, kde je plánováno osazení dílčí části FVE pro 

objekt kulturního domu obce Lhotka. 

Změna vytápění v objektech v majetku obce Lhotka 

V souvislosti s energetickou optimalizací jednotlivých odběrných míst obce Lhotka byly započaty i aktivity 
s dokončením modernizace způsobu vytápění v budovách, které jsou v majetku obce Lhotka. Aktuálně 
tak probíhá projektová příprava na změnu zdroje vytápění v největším komplexu budov ve vlastnictví 
obce Lhotka - v kulturním domě obce Lhotka  (na adrese Hořejší čp. 45). Se zástupci projekční firmy 
jsou diskutovány nejefektivnější podmínky pro přechod na moderní způsob vytápění, větrání a 
rekuperaci předmětného objektu. V součinnosti s projektovou přípravou probíhá i úzká diskuse se 
zástupci Státního fondu životního prostředí, a to s cílem přípravy projektového záměru, který bude financovatelný 
z Operačního programu životního prostředí. 

Projektová příprava multifunkčního objektu 

Ve vazbě na započatou diskusi o možném využití pozemku občanské vybavenosti v ulici Na Výsluní probíhají aktivity 

směřující k výběru zhotovitele, který variantně zpracuje možné využití, resp. dispoziční uspořádání budoucího 

multifunkčního objektu. Ze strany občanů byly získány podněty, které předurčují budoucí využití (společenské prostory 

pro volnočasové aktivity dětí, zázemí pro setkávání seniorů, startovací byty pro mladé, byty pro seniory, prostory pro 

založení dětské skupiny - od 1 do 3 let – aby nebylo kolizní směrem k činnosti 

mateřských škol, aj.). Uvedené požadavky jsou součástí zadání pro výběr 

projektanta, který uvedené podněty zapracuje do třech samostatných 

variant, které budou prezentovány a projednány s veřejností. Vybraný 

scénář využití bude následně rozpracován do úrovně projektové 

dokumentace pro stavební povolení, resp. projektové dokumentace pro 

provádění stavby. Ve vazbě na nastavenou dotační politiku je specifickým 

požadavkem pro variantní zpracování možného využití i splnění podmínek na provedení – realizaci objektu ve vysokém 

energetickém standardu, v pasivním energetickém standardu či v režimu plusové (nulové) budovy. Navíc projekty, které 

budou realizovat tzv. zelené střechy (min. 30 % plochy střešní konstrukce) a technologie pro akumulaci, úpravu, a 

rozvod šedých a srážkových vod, budou bonifikovány 10% navýšením míry podpory, tj. dosáhnou na celkovou podporu 

ve výši 80% ze strany Státního fondu životního prostředí. 

Budova obecního úřadu 

Budova obecního úřadu (Hořejší 16) byla při přípravě podkladů pro zavedení komunitní energetiky v obci Lhotka rovněž 
zařazena mezi budovy, kde probíhalo posouzení na možnou instalaci FVE. Bylo předpokládáno, že na daném objektu 
bude nutné realizovat vynucené investice, které budou souviset s renovací střechy (její konstrukce), která nesplňuje 
statické požadavky a jejíž vybrané konstrukční prvky nedopovídají předpokládané 
životnosti fotovoltaických panelů. Při odborném posouzení se ovšem identifikovaly další 
problémové skutečnosti, na základě kterých bylo doporučeno přistoupit k celkové 
rekonstrukci daného objektu (alternativně k demolici a výstavbě nového obecního úřadu). 
Aktuálně tak probíhá sumarizace podkladů pro zahájení projektové přípravy, která určí 
nové dispoziční a funkční uspořádání. Požadavkem je využitelnost podkroví, tj. provedení jako dvoupodlažní budovy, 
kde najdou zázemí, jak zastupitelé obce a veřejnost pro konání veřejných zasedání, obecní archiv, ale rovněž i pracovník 
obecního úřadu (údržbář). Záměrem je rovněž vybudování dětské herny, která bude propojena s dětským hřištěm. 
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Prezidentské volby 2023 – Obec Lhotka – 1. kolo 

V rámci 1. kola prezidentské volby byla v obci Lhotka dosažena volební účast 73,50%. Výsledky jednotlivých kandidátů 

(kteří obdrželi alespoň hlas) jsou prezentovány na následujícím obrázku.            (zdroj:/www.seznamzpravy.cz/) 

Nadace ČEZ - grantová řízení 

Zastupitelé obce Lhotka připravili a podali žádosti o finanční příspěvky v rámci grantových programů Nadace ČEZ. 

V souvislosti se zahájeným příjmem o finanční příspěvky z Nadace ČEZ pro rok 2023 zastupitelé připravili žádost do 

grantového programu Podpora regionů (podpora sociálních, zdravotních, environmentálních a komunitních aktivit v 

celé ČR) na interiérové úpravy Kulturního domu obce Lhotka (viz prostory pro JSDH). Do 

programu Oranžové hřiště (podpora výstavby a obnovy dětských a sportovních hřišť) byla podána 

žádost na realizaci multifunkčního hřiště obce Lhotka ve sportovním areálu obce Lhotka a do 

programu Stromy (podpora liniové výsadby stromů – především nových a obnovovaných alejí a 

stromořadí) byla podána žádost na výsadbu stromořadí podél polní cesty k Janovu. Společně 

s připravenými žádostmi, kde je žadatelem obec Lhotka, byla podána i žádost o finanční příspěvek na podporu 

Kulturních akcí v obci Lhotka, která byla podána Sborem dobrovolných hasičů obce Lhotka. Oznámení výsledků o 

podpořených / nepodpořených projektech by mělo být k dispozici do příštího vydání Lhoteckého zpravodaje.  

Zpracování studie systému sídelní zeleně 

V souladu s vypsanou 5. výzvou Operačního programu životního prostředí je připravována žádost na zpracování studie 
systému sídelní zeleně pro celé zastavěné území obce, stejně jako pro území mimo zastavěné území, na 
které systém sídelní zeleně navazuje. V návaznosti na vytvořený rozhodovací podklad bude realizována 
tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné 
erozi, stejně jako bude provedeno založení a obnova veřejné sídelní zeleně. Nedílnou součástí bude 
rovněž řešení otázek souvisejících s adekvátním odvedením srážkových vod. Speciální pozornost bude 

zaměřena na možnosti revitalizace bývalého ovocného sadu v lokalitě Višňovky. 

Rozšíření portfolia pozemků ve vlastnictví obce Lhotka 

Zastupitelé obce Lhotka kontaktovali vybrané vlastníky zemědělských pozemků s žádostí o jejich 
částečný odprodej. Záměrem je rozšíření portfolia zemědělských pozemků pro realizaci 
doprovodné výsadby, adekvátního odvedení srážkových vod či zvýšení prostupnosti 
zemědělskou krajinou. Cílem je zvýšení pobytové funkce ve volné krajině pro občany obce 
Lhotka. Aktuálně tak probíhají jednání za účelem převodu částí zemědělských pozemků podél 
vybraných polních cest či v lokalitách, kde dochází k projevům eroze, prostřednictvím kterých 
dochází k destrukci polních cest.  

Navýšení skladovacích kapacit pro JSDH obce Lhotka 

S ohledem na navýšení přístrojového a technického vybavení JSDH obce Lhotka bylo zastupitelstvem obce Lhotka 
schváleno, že pro uskladnění hasičské výzbroje a výstroje, stejně jako technického vybavení budou 
využity skladovací prostory v kulturním domě na adrese Hořejší 45. Záměr počítá se stavebními 
úpravami, kdy v prostoru „koloniálu“ bude zřízeno nové parkovací stání pro terénní čtyřkolku a 
instalována nová sekční vrata. K dispozici bude členům JSDH obce Lhotka rovněž stávající zázemí 
navazujících místností, které se nacházejí ve vedlejší stavbě a které jsou součástí objektu stodoly. 
V současné době jsou uvedené dílčí stavební úpravy projektovány, přičemž samotná realizace je 

předpokládána v průběhu roku 2023. 

Cena vodného pro rok 2023 

Zastupitelstvo obce Lhotka na základě prezentované informace společností Vodovody a kanalizace 

Beroun, a.s. informuje občany, že představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. 

projednalo a schválilo regionální cenu vodného, tj. úplatu za pitnou vodu a za službu spojenou s její 

výrobou a jejím dodáním. Od 1. 1. 2023 byla schválena cena vodného ve výši 56,68 Kč bez DPH (62,35 

Kč vč. DPH) za jeden metr krychlový. Cena za vodné je zvýšena o částku, o kterou bude společnost 

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. platit více za nakupovanou vodu z Prahy, tedy o 5,40 Kč / m3. 
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Lhotecká pouť 2023 

Zastupitelé obce Lhotka v průběhu ledna 2023 zahájili jednání ve věci organizace pouti v obci 
Lhotka. Se zástupcem, který každoročně zajišťuje provoz jednotlivých atrakcí, byly dojednány 
jednotlivé atrakce, které by měly organizačně zajistit konání letošní poutě. Těšit se tak mohou 
naši nejmenší spoluobčané na skákací hrad, kolotoč či labutě. Pro starší by měl být k dispozici 
autodrom či střelnice. Celou akci jako každoročně doplní i večerní kulturní program, kdy 
proběhne tradiční zábava „pod hvězdami“. 

Pasportizace dešťové kanalizace 

V součinnosti s přípravou studie na zpomalení dopravy, stejně jako na řešení adekvátního odvedení dešťové vody z 
povrchu komunikací bude v průběhu února probíhat pasportizace dešťové kanalizace. Stejně jako v případě pasportu 

veřejného osvětlení, který je již podkladem pro přípravu projektové dokumentace pro výměnu 
svítidel, tak i v případě pasportu na dešťovou kanalizaci bude daná aktivita provedena v režii 
zastupitelů obce Lhotka.  Základem pasportu bude geodetická kampaň, kdy budou zaměřeny 
vizuální prvky dešťové kanalizace – uliční vpusti, příčná odvodnění atd. Následně bude 
provedeno geografické zpracování, kdy bude dokresleno přibližné trasování dešťových stok. 
Uvedený pasport se stane podkladem pro samotnou studii na zpomalení dopravy, stejně jako 

na řešení adekvátního odvedení dešťové vody, jejíž zpracování by mělo být započato v únoru letošního roku.  Již 
v současnosti je možné podněty konzultovat na obecním úřadě obce Lhotka. 

Kuželkáři obce Lhotka 

Naši kuželkáři vstoupili bohužel neúspěšně do jarní části Středočeského krajského přeboru I. 
třídy 2022/2023. V rámci 12. kola prohráli s týmem KK Kosmonosy C (6:2). Po odehraném 12. kole 
je i přesto TJ Lhotka na prvním místě tabulky se čtyř bodovým náskokem před TJ Sparta Kutná 
Hora B. V rámci 12. kola se dařilo Martinu Čistému, který se dostal do „šestky kola“ s výkonem 
468, což byl i nejlepší výkon v daném soutěžním kole. Naše kuželkáře můžete přijít podpořit v 
domácím zápase dne 3. 2. 2023 (pátek od 18:00 hod), kdy v rámci 13. kola přivítají v domácí 
kuželně druhý tým tabulky - TJ Sparta Kutná Hora B.  

Zásady participativního rozpočtu 

Na veřejném zasedání zastupitelstva obce Lhotka byly schváleny Zásady participativního 
rozpočtu obce Lhotka. Cílem těchto zásad je nastavit fungování participativního rozpočtu v 
obci Lhotka tak, aby se každý občan mohl zúčastnit. Zároveň byla schválena Výzva pro podávání 
návrhů projektů do participativního rozpočtu obce Lhotka pro ročník 2023, přičemž 
harmonogram participativního rozpočtu 2023 počítá s podáváním návrhů projektů od 1. 2. 2023 
- 28. 2. 2023.  Kompletní dokumenty a samotná výzva jsou prezentovány na webových 
stránkách obce či jsou k dipozici na obecním úřadě obce Lhotka. 

Hasičská zábava 

Zastupitelé obce Lhotka informují občany, že v sobotu dne 18. 2. 2023 se v Hostinci U Hejduků bude 
konat již tradiční Hasičská zábava. Počátek je naplánován na 20:00 hod. K tanci a poslechu hraje kapela 
Holokrci, která dokáže rozproudit nejednoho posluchače a tanečníka. Vstup na danou akci je 100,- Kč, 
přičemž je připravena bohatá tombola. Akci pořádá a organizačně zajišťuje Sbor dobrovolných hasičů 
obce Lhotka, p.s.  

Masopust 2023 

Informujeme občany, že Tělovýchovná jednota Lhotka, z.s. pořádá masopustní průvod masek obcí. Akce se uskuteční 

dne 25. 2. 2023. Sraz masek je naplánován na 11:00 hod v Hostinci u Hejduků, přičemž začátek průvodu je plánován od 

12:00 hod. 


