LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 9/2017
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 4/2017 z veřejného zasedání obce Lhotka ze dne 18. 8. 2017 (zkrácené znění)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Název ulice Na Výsluní v lokalitě Z1
2) Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace - Středočeský Fond podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS na akci „Vybavení jednotky SDH obce Lhotka izolovanými dýchacími přístroji
přetlakovými“
3) Přijetí dotace z programu Dotace pro jednotky SDH obcí – Ministerstva vnitra - generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru České republiky na akci „Hasičská zbrojnice Lhotka“
4) Přijetí dotace Ministerstva životního prostředí - výzvy č. 10/2016 v rámci Národního programu
Životní prostředí na akci „Obnova a založení nových ploch zeleně v obci Lhotka“
5) a) Přijetí dotací z Ministerstva zemědělství - programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a
venkovských prvků pro rok 2017 na akci „Vytvoření míst pro pasivní odpočinek v obci Lhotka –
neinvestiční“
b) Přijetí dotací z Ministerstva zemědělství - programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a
venkovských prvků pro rok 2017 na akci „Vytvoření míst pro pasivní odpočinek v obci Lhotka –
investiční“
c) Přijetí dotací z Ministerstva zemědělství - programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro
rok 2017 na akci „Obnova polní cesty (Lhotka 307 12002)“
6) Výběr zhotovitele na akci Obnova polní cesty (Lhotka 307 12002)
7) Prodej pozemku parcelní číslo 513/4 o výměře 60 m2 v k.ú. Lhotka u Hořovic
8) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP12-6012373, Lhotka – svod + kNN + SS100 pro parc.č. 526/28
9) Rozpočtové opatření č. 7
Zálohové platby za stočné - kanalizace
Připomínáme úhradu zálohových plateb za stočné – vypouštění odpadních vod do splaškové kanalizace
v obci Lhotka. Zálohové platby, tentokrát za třetí čtvrtletí roku 2017, by měly být uhrazeny do 20. 9. 2017
zvoleným způsobem (buď poštovní složenkou, nebo převodem z bankovního účtu).
Vybavení jednotky SDH obce Lhotka izolovanými dýchacími přístroji přetlakovými
Za podpory Středočeského kraje - Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS budou v průběhu
měsíce září 2017 dodány jednotce SDH obce Lhotka nové přetlakové izolované dýchací přístroje. Uvedené
dýchací přístroje vhodně doplní stávající vybavení jednotky SDH obce Lhotka a 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.
Rozhodnutí o poskytnutí podpory na výstavbu vodních ploch ZÍSKÁNO
Pro výstavbu vodních ploch v lokalitě bývalého Hořejšího rybníka bylo získáno Rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Žádost o dotaci na výstavbu vodních ploch, která byla podána do 55. výzvy Operačního programu životního prostředí, po
úspěšném prvním kole hodnocení (kontrolovány byly ekonomické parametry žádosti) a navazujícím
posouzení přijatelnosti daného projektu s prioritními cíli programu, prošla i stěžejní částí, kdy bylo
provedeno věcné hodnocení žádosti. Závěrečné rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo v souladu se
stanoveným harmonogramem získáno na konci měsíce srpna 2017, kdy zasedala hodnotící komise.
Projekt bude realizován se 100% podporou na realizaci předmětu dotace, včetně
možnosti zažádat o pokrytí nákladů na koupi dotčených pozemků ve výši až 10 % přímých
realizačních nákladů uvedené akce. Aktuální harmonogram počítá s dokompletováním
administrativních požadavků v průběhu měsíce září 2017, přičemž se zahájením samotné realizace vodních ploch je plánováno
v průběhu měsíce října 2017.

Kotlíkové dotace
Středočeský kraj bude rozdělovat na realizaci dílčích projektů 502 mil. Kč. Příjem žádostí bude probíhat v termínu
od 4. 10. 2017 od 8.00 hod. do 29. 6. 2018 do 14.00 hod. Mění se způsob podání žádostí. Žádosti budou podávány
elektronicky a následně doručované včetně příloh v listinné formě s podpisem konečného uživatele do
podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje. Bližší informace o způsobu elektronického podání jsou
uveřejněny společně s 2. výzvou kotlíkové dotace a Programem na webových stránkách Středočeského kraje.
Podle schváleného Programu bude podporována výměna zdroje tepla na pevná paliva s ručním
přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel výhradně určený pro spalování biomasy, automatický kotel na uhlí a
biomasu či plynový kondenzační kotel. Žadatelé budou moci získat finanční dotaci ve výši 75 000 Kč až 127 500 Kč dle
kategorie nově pořízeného tepelného zdroje.
Obnova polní cesty
V průběhu měsíce září/října 2017 bude probíhat obnova polní cesty směrem k Janovu (ulice Větrná * křižovatka
polních cest „Janov/Ke Hruštičce/Ke Třem borovicím“). Záměrem je obnova polní cesty, respektive jejího dílčího úseku, která
bude zaměřena na odstranění závad, opotřebení a poškození vybraného úseku polní cesty, která byla předmětem realizace
jednoduchých pozemkových úprav před rokem 2006. Oprava bude probíhat s ohledem na požadavky parametrů polních cest
z hlediska pohybu moderní zemědělské techniky a únosnosti polních cest, resp. požadavků na
konstrukce vozovek pro moderní zemědělskou techniku.
Základním parametrem je šíře komunikace, která není doposud v terénu dodržena –
zanesena erozními smyvy, došlo k destrukci krajnic, atd. V rámci obnovy uvedeného úseku je
plánováno opětovně obnovit původní šíři a opravit lokální poruchy tělesa komunikace. Pro
předmětný úsek bude naplánováno dopravní omezení, které bude prezentováno na stránkách
obce, resp. budou informováni jednotliví uživatelé pozemků v předmětné lokalitě. Akce bude
provedena za finanční podpory Ministerstva zemědělství - 129 666 Údržba a oprava polních cest. V příštím roce je
plánováno podání žádosti o dotaci na obnovu polní cesty v úseku od lokality „Na Výsluní“ po lesní pozemek (směr na
Bezdědička).
Výstavba parkoviště u prodejny COOP
Informujeme občany, že v průběhu měsíce září/říjen 2017 bude realizováno parkovací stání
u prodejny COOP. V řešené lokalitě je navrženo 5 ks kolmých parkovacích stání vel. 2,5-2,75 x 6,5 m a 1 ks
vyhrazeného stání vel. 3,5 x 6,5 m. Návrh vychází z celkové potřeby parkovacích stání návštěvníky. Realizace
si nevyžádá objížďku po okolních místních komunikacích a silnicích.
BRIGÁDA
Informujeme členy Tělovýchovné jednoty Lhotka, SDH Lhotka, místního spolku Rybářů, ale především
širokou veřejnost, že v sobotu dne 9. 9. 2017 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.
Rovněž informuje širokou veřejnost o konání pravidelných 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.
Služby VAK Beroun
Ve vazbě na chybějící informovanost o plánovaných odstávkách vody ze strany společnosti Vodovody
a kanalizace Beroun, a.s. informujeme občany, že vodohospodáři z VAK Beroun rozšířili možnost rozesílání
krátkých textových zpráv při mimořádných situacích. Stačí navštívit stránky www.vakberoun.cz a provést
jednoduchou registraci a následně budete informováni o případných odstávkách. Služba je bezplatná. Na jedno
odběrné místo je možné registrovat více telefonních čísel nebo e-mailových adres.
Svoz odpadu
Zastupitelé obce Lhotka informují občany, že od 1. 10. 2017 bude svoz komunálního odpadu 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.
Společenská rubrika
Životní jubileum
V měsíci září 2017 oslaví významné životní jubileum:
Jiří Hejduk

Plottová Jiřina

K tomuto významnému životnímu výročí blahopřejeme a přejeme do dalších let
mnoho zdraví a spokojenosti.

