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Usnesení 5/2017 z veřejného zasedání obce Lhotka ze dne 21. 9. 2017 (zkrácené znění) 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1) Výběr zhotovitele na akci „Obnova a založení nových ploch zeleně v obci Lhotka“ 

2) Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6010867/VB/001 „Lhotka, Dolní - 

kNN pro p.č. 482/44“ 

3) Rozpočtové opatření č. 8                                                                                                                          

Dílčí fakturace stočného 

V říjnu 2017 bude provedena v naší obci dílčí fakturace stočného. Důvodem posunutí vyúčtování stočného oproti 

minulému roku je žádost obce Lhotka o zrušení registrace k dani z přidané hodnoty. V případě jejího kladného vyřízení se obec 

stane opět neplátcem DPH. V průběhu října 2017 budou proto zajištěny stavy vodoměrů a to u nemovitostí, kde je výše 

stočného stanovena pomocí odečtu vodoměrů, nikoliv na základě paušální platby.  Vlastníci nemovitostí, kteří 

neuvedli kontaktní emailové spojení, budou pro poskytnutí aktuálního stavu vodoměru osobně navštíveni.  

Vlastníkům, od kterých se aktuální stav vodoměru nepodařilo/nepodaří v daném období získat (nebyli 

zastiženi, neodpověděli na výzvu o zaslání stavu vodoměru), bude při dílčí fakturaci určena spotřeba na základě 

výše obdržených zálohových plateb s tím, že vypořádání bude při další fakturaci. Přeplatky budou vráceny na 

účet poplatníka, který je uveden ve smlouvě. Nedoplatky bude možné uhradit jak převodem z účtu či přiloženou poštovní 

složenkou. Za tímto účelem prosíme poplatníky, kteří v průběhu období změnili číslo bankovního účtu, aby nové číslo účtu 

oznámili spolu se stavem a číslem vodoměru. 

Zálohy na 4Q roku 2017 jsou splatné k 20. 12. 2017 a zůstávají v původní výši. 

Svoz odpadu  
 

Svoz komunálního odpadu bude od 1. 10. 2017 probíhat opět v zimním režimu, tj. svoz bude prováděn 1 x 

týdně. Dnem svozu komunálního odpadu i nadále zůstává středa. Rovněž informujeme občany o možnosti průběžného 

odevzdávání elektro odpadu u Hasičské zbrojnice – úložné místo je situováno za budovou hasičské zbrojnice. 

Jednotka SDH obce Lhotka převzala izolované dýchací přetlakové přístroje 

Na počátku října 2017 převzala jednotka SDH obce Lhotka, za podpory Středočeského kraje - Fondu 

podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, nové přetlakové izolované dýchací přístroje. Uvedené dýchací 

přístroje vhodně doplní stávající vybavení jednotky SDH obce Lhotka, přispějí ke zlepšení podmínek pro práci 

dobrovolných hasičů jednotky SDH obce Lhotka a zvýší akceschopnost jednotky SDH obce Lhotka při plnění 

úkolů při ochraně obyvatelstva. Při předání a následném školení k použití dýchacích přístrojů byl přítomen 

i zástupce JSDH Hořovice. 

Drakiáda 

Sbor dobrovolných hasičů obce Lhotka zve děti i dospělé na pouštění draků – Drakiádu 2017, která se 

bude konat dne 14. 10. 2016 od 13.00 hod. Sraz je naplánován před Hasičskou zbrojnicí. Samotná akce se 

uskuteční na louce za ulicí Na Výsluní. 

Obnova polní cesty 

Realizace obnovy polní cesty směrem k Janovu (ulice Větrná * křižovatka polních cest 

„Janov/Ke Hruštičce/Ke Třem borovicím“) bude probíhat v termínu po 16. 10. 2017. Záměrem je obnova 

polní cesty, respektive jejího dílčího úseku. Budou odstraněny závady, opotřebení a poškození vybraného 

úseku polní cesty. Tato cesta byla předmětem realizace jednoduchých pozemkových úprav před rokem 

2006. V souvislosti s danou akcí upozorňujeme na omezení provozu v daném úseku polní cesty.  

Obnova a založení nových ploch zeleně v obci Lhotka 

Na akci Obnova a založení nových ploch zeleně v obci Lhotka, pro kterou bylo získáno 

Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí, byl vybrán 

zhotovitel. Samotná realizace akce, jejímž předmětem je obnova zeleně v ulici K Sáhovce, výsadba dřevin 

pod Dolejším rybníkem, stejně jako zdravotní řezy stávajících dřevin v intravilánu obce Lhotka, je 

předpokládána v termínu 10 - 12/2017. 

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 
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BRIGÁDA 

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

širokou veřejnost, že v sobotu dne 21. 10. 2017 se bude konat společná brigáda spojená s údržbou veřejných 

prostranství obce Lhotka. Aktivity budou zaměřeny na sekání trávy a hrabání listí v prostorách dětského hřiště, u 

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

Rovněž informuje širokou veřejnost o konání brigád na obnově oplocení sportovního areálu obce 

Lhotka, které jsou organizovány pravidelně každou sobotu. Brigády směřují k oplocení sportovního areálu 

(nátěr plotovek, kotvení sloupků, atd.) a zamezení tak škodám, která jsou na sportovišti způsobena častým 

výskytem divokých prasat. 

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

Osazení doprovodného mobiliáře v obci Lhotka 

V průběhu října – prosince 2017 proběhne osazení doprovodného mobiliáře v obci Lhotka. Bude tak zajištěno 

adekvátního zázemí pro jejich pasivní odpočinek místních občanů a zvýšené pobytové funkce veřejných prostranství. 

Akce je podpořena Ministerstvem zemědělství České republiky. 

 Záměr počítá s osazením laviček a odpadkového koše u Kaple svaté Anny, osazení jednoho stolu a 

laviček, včetně osazení odpadkového koše u sportovního areálu obce Lhotka. Plánované je rovněž osazení čtyř 

laviček a dvou odpadkových košů v ploše veřejného parku (v místě bývalého Hořejšího rybníka). 

V neposlední řadě dojde k umístění laviček, odpadkového koše, včetně osazení jednoho 

stojanu na kola pro návštěvníky lokality Dolejšího rybníka. Plnění zakázky na osazení doprovodného mobiliáře 

v obci Lhotka bude prováděno v návaznosti na průběh akcí „Výstavby vodních ploch“ a „Obnova a založení 

nových ploch zeleně v obci Lhotka“. 

Domácí kompostéry - předcházení vzniku BRKO 

Žádost o dotaci na pořízení domácích kompostérů a štěpkovače úspěšné prošla prvním kolem 

hodnocení. Předmětem žádosti o dotaci je pořízení domácích kompostérů a kompaktního štěpkovače 

dřevní hmoty. Záměrem realizace je předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů 

pořízením domácích kompostérů pro občany (nikoliv kompostéry pro veřejnou zeleň) a štěpkovače 

s maximálním průměrem vkládaného materiálu 150 mm. Výsledky z dalšího kola hodnocení by měly být 

známy do konce roku 2017. 

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.  Data k 1. 8. 2017 byla poskytnuta Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Aktuální seznam je 

k dispozici na http://www.oulhotka.cz/. 

Zahájení výstavby vodních ploch  

V lokalitě bývalého Hořejšího rybníka byla zahájena výstavba vodních ploch.  Předmět dotace – 

výstavba vodních ploch - je realizován se 100% podporou. Upozorňujeme občany na dopravní omezení, která 

si tato akce vyžádá. O výstavbě a případných dopravních omezeních budeme průběžně informovat na webu obce 

Lhotka a prostřednictvím uveřejnění informací na úřední desce obce Lhotka. 

Národní dotace – Ministerstvo zemědělství 

Kompletní výsledky dotačních titulů Ministerstva zemědělství nebyly doposud stále uveřejněny! Dle aktuálního stavu 

hodnocení byla doposud schválena pouze část dílčího Programu. Z uvedené výčtu schválených dotací byly zatím schváleny 

pro obec Lhotka tři žádosti, pro které je vytištěno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

Tyto projekty jsou zaevidovány pro budoucí čerpání prostředků ze státního rozpočtu. Jedná se o akci na 

vytvoření místa pasivního odpočinku (vybudování odpočinkového altánu), vytvoření místa pasivního 

odpočinku (doplnění mobiliáře v obci Lhotka) a rovněž akce na obnovu polních cest.  

Zbývající podané žádosti na obnovu nemovitostí – objektů ve vlastnictví obce Lhotka (hasičská 

zbrojnice, stodola a objekt čp. 45) nebyly stále vyhodnoceny, přičemž doposud není ani upřesněn termín, kdy by výsledky 

měly být známy. 

Společenská rubrika  

Životní jubileum  

V měsíci říjnu 2017 oslaví významné životní jubileum: 
 

Pechová Jana         Míková Bohumila 
   

 K tomuto významnému životnímu výročí blahopřejeme a přejeme do dalších let 

         mnoho zdraví a spokojenosti. 

http://www.oulhotka.cz/

