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Usnesení 1/2018 z veřejného zasedání obce Lhotka ze dne 15. 3. 2018 (zkrácené znění) 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1) Prodej pozemku 164/4 (o výměře 41 m2, druh pozemku ostatní plocha) v k.ú. Lhotka u Hořovic  

2) Výběr zhotovitele na akci Obnova polní cesty (Lhotka 307 12002) - úsek B  

3) Přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí – Operační program životního prostředí – na akci Pořízení 

štěpkovače a kompostérů pro obec Lhotka 

4) Rozpočtové opatření č. 2 

5) Dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací (Obec Lochovice - Obec Lhotka) 

6) Pořízení změny územního plánu Lhotka zkráceným postupem podle § 55a stavebního zákona 

7) Dohodu o vytvoření společného školského obvodu 

8) Inventarizační zprávu za rok 2017 

9) Dodatek ke smlouvě se SFŽP na akci Lhotka – splašková kanalizace 

10) Ceník samovýroby dřeva určeného k prodeji občanům pro rok 2018 

 

Pozvánka na pálení čarodějnic  

Místní sbor dobrovolných hasičů obce Lhotka zve na každoroční pálení čarodějnic. Akce se 

koná v ulici Ke Dvoru dne 30. 4. 2018 – v lokalitě u kravína. Předpokládaný čas zahájení akce je 

naplánován na 20.00 hod.  
 

Sběr železného šrotu 

Sbor dobrovolných hasičů obce Lhotka pořádá dne 14. 4. 2018 sběr železného odpadu, akce bude 

probíhat od 8. hod. ranní. Žádáme občany, aby železný šrot zanechali před domem, odkud bude členy 

místního SDH zajištěn jeho odvoz. 

 

Svoz nebezpečného odpadu 

Dne 20. 4. 2018 se uskuteční svoz nebezpečného odpadu. Převzetí nebezpečného odpadu bude 

v pátek 20. 4. 2018 od 18.00 do 19.00 hod. před Hasičskou zbrojnicí. Mezi nebezpečný odpad patří např.: 

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

pneumatiky, oleje, olejové filtry, vyřazené léky. 

 

Svoz velkoobjemového odpadu 

V měsíci dubnu 2018 proběhne svoz velkoobjemového odpadu, kontejner na velkoobjemový 

odpad bude přistaven před Hasičskou zbrojnicí dne 27. 4. 2018 v odpoledních hodinách. Odvoz 

kontejneru je naplánován na den 30. 4. 2018 v ranních hodinách. 
 

Zálohové platby za stočné - UPOMÍNKA 

 Připomínáme úhradu zálohových plateb za stočné – vypouštění odpadních vod do splaškové 

kanalizace v obci Lhotka. Zálohové platby za první čtvrtletí roku 2018 měly být uhrazeny do 20. 3. 2018 

zvoleným způsobem (buď poštovní složenkou, nebo převodem z bankovního účtu). 

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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Termín vyhodnocení žádostí posunut 

Předpokládaný termín uveřejnění výsledků dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj č. 5 - Podpora obnovy 

místních komunikací, kde jsou podporovány akce zaměřené na obnovu a údržbu místních komunikací – 

podaná žádost na „Obnovu místní komunikace v ulici Větrná“, stejně jako v případě dotačního titulu č. 2 

Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci – podaná žádost na „Hřiště pro 

volnočasové aktivity dětí a mládeže v obci Lhotka“ avizovaný na konec března 2018 byl posunut. 

Důvodem posunutí předpokládaného termínu je obržený počet žádostí o dotaci v rámci jednotlivých dotačních titulů. Dle 

aktualizovaného harmonogramu by výsledky měly být k dispozici na konci měsíce dubna 2018. 

Administrace žádosti o dotaci z Ministerstva zemědělství 

Žádost o dotaci do Národního programu Ministerstva zemědělství na obnovu stávající polní cesty 

v úseku od křižovatky ulic Na Výsluní / V Koutě po okraj lesního pozemku směrem na Bezdědičky (Běštín) 

úspěšně prošla formální kontrolou a kontrolou přijatelnosti. Ze strany Státního zemědělského intervenčního 

fondu byla předložená žádost o dotaci postoupena na Ministerstvo zemědělství k navazující administraci. 

Časový harmonogram předpokládá vyhlášení výsledků na přelomu května a června 2018.  

Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof 

Obec Lhotka ve spolupráci s místními spolky – Tělovýchovná jednota Lhotka a Sbor 

dobrovolných hasičů obce Lhotka připravuje žádosti do Fondu hejtmana a zmírnění následků 

živelních katastrof. Peněžní prostředky ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků 

živelních katastrof jsou určeny k poskytování individuálních účelových dotací nebo darů na 

financování činností a aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a tělovýchovy, sociální, 

humanitární, ochrany životního prostředí, stejně jako k poskytování individuálních účelových dotací 

nebo darů na rekonstrukci nebo opravu majetku poškozeného živelní katastrofou. 

Tělovýchovná jednota Lhotka kompletuje žádost o poskytnutí finančních prostředků na akci 

Trampfotbal 2018. Daná akce má již dlouholetou tradici. Termín konání akce je naplánován na 23. 6. 2018. 

Jedná se o sportovně - kulturní akci, která si za dobu své existence získala velkou oblibu široké veřejnosti. 

Obec Lhotka připravuje žádost na konání Rybářských závodů. Na danou akci jsou zváni všichni mladí 

příznivci rybářského cechu. Závody budou probíhat opět na Dolejším rybníce. Lovit se bude po celém obvodu 

rybníka, přičemž je povolen lov na jeden prut.  

Sbor dobrovolných hasičů obce Lhotka pořádá v letošním roce další ročník sportovně - kulturní akce Prázdniny 

končí pod Plešivcem. Akce bude rozdělena do několika částí. 1. část: Hasičské soutěže 2. část: 

Dětské soutěže 3. část: Vzdělávací ukázky - práce záchranářů - jednotek integrovaného 

záchranného systému (IZS) 4. část: Ukázka hasičské techniky - současná a historická 5. část: Kulturní - taneční zábava pod 

širým nebem.  

Hasičská zbrojnice Lhotka – registrace akce 

Ze strany obce Lhotka byly doplněny zbývající podklady pro vydání registrace akce pro schválenou žádost o dotaci 

na investiční část rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Lhotka – v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí. Vydání 

registrace akce je očekáváno v průběhu měsíce dubna 2018. 

Závěrečná investiční část rekonstrukce hasičské zbrojnice navazuje na neinvestiční obnovu 

interiéru podkroví objektu, kdy byly za podpory Ministerstva zemědělství podprogramu 129 663 

Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru a 

hasičských zbrojnic obnoveny prostory skladovacího zázemí a interiéry seminární místnosti. Z 

poskytnuté investiční dotace Ministerstva vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného 

sboru České republiky bude uhrazeno zateplení a fasáda objektu hasičské zbrojnice, rozvody 

ústředního vytápění a instalace nového zdroje vytápění v podobě tepelného čerpadla, v neposlední řadě bude investováno do 

podlah garážových stání.   

Kuželkářský úspěch Martina Čistého 

Po přerušení soutěže kuželkářů TJ Lhotka začal Martin Čistý hostovat za Kovohutě Příbram. Zde 

odehrál 6 zápasů v krajském přeboru I v týmu B. Pro dobré výkony odehrál ještě 5 zápasů za tým A ve III. 

ligové soutěži. To vše v podzimní části. Na jaře začal s týmem A III. ligovou soutěž, a účastnil se krajských 

přeborů. Zde nastoupil a reprezentoval svůj mateřský oddíl TJ Lhotka. Závodů se účastnilo 50 hráčů z I., II. 

a III. ligy a i ze zahraničí. Po prvním dnu postoupilo 24 z 50 hráčů. Martin Čistý tento den obsadil 13. místo 

a postoupil do druhého soutěžního dne. Druhý den se bojovalo o čtyři postupová místa na mistrovství 

republiky, Martin Čistý obsadil celkové 18. místo. Získal velké zkušenosti do nových bojů s týmem A 

Kovohutě Příbram o postup do II. ligy. Velká gratulace za dosažené úspěchy. 


