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Výsledky dotací z Programů pro poskytování dotací  

z rozpočtu Středočeského kraje ze středočeských fondů 
 

 

Dne 26. dubna 2018 schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje poskytnutí dotací z Programu 2018 pro poskytování dotací 

z rozpočtu Středočeského kraje. 
 

Hasičská zbrojnice Lhotka - Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 

Akce je zaměřena na závěrečnou etapu rekonstrukce hasičské zbrojnice. Budova bude zateplena, 

získá novou fasádu, rozvody ústředního vytápění a nový zdroj vytápění v podobě tepelného 

čerpadla. V neposlední řadě bude investováno do podlah garážových stání. Uvedená žádost byla 

podána na pokrytí spoluúčasti poskytnuté dotace z prostředků Ministerstva vnitra. – akce 

podpořena 
 

Multifunkční hřiště Lhotka pro potřeby dětí a mládeže - Fond sportu a volného času  

Poskytnutá finanční podpora by byla určena na výstavbu multifunkčního hřiště ve sportovním 

areálu obce Lhotka. K dnešnímu dni disponuje sportovní areál obce Lhotka dvěma fotbalovými 

hřišti na malou kopanou, přičemž zbylá část sportoviště není jinak sportovně využívána. Právě 

do prostorů za brankami v horní části sportovního areálu by bylo situováno multifunkční hřiště, 

které by rozšířilo jinak omezenou sportovní nabídku pro místní (ale i přespolní) děti a mládež. – 

akce nebyla podpořena 

Obnova komunikací v obci Lhotka - Středočeský Fond obnovy venkova 

Žádost o dotaci je zaměřena na obnovu místních komunikací v obci Lhotka – tentokrát na ulice  

Ke Dvoru a Pod Lesem. Cesty vyžadují bezodkladnou obnovu stávajícího povrchu, včetně dílčí 

úpravy podkladních vrstev. Na povrch místních komunikací má vliv jak jejich stáří, tak výstavba 

splaškové kanalizace a výměna vodovodního řadu v daných ulicích. Tím došlo ke zhoršení stavu 

povrchu komunikací, jejichž obnova je předmětem žádosti o dotaci. – akce podpořena 

Podpora kulturních aktivit v obci Lhotka v roce 2018 - Středočeský Fond hejtmana  

Předmětem žádosti je získání finanční podpory na podporu kulturních aktivit v obci Lhotka v 

roce 2018. Na základě spolupráce obce Lhotka a místních spolků, která spočívá ve vzájemné 

pomoci na údržbě movitého a nemovitého majetku obce Lhotka, údržbě veřejných prostranství, 

pomoci při likvidaci následků živelních či jiných pohrom a to jak na majetku obce Lhotka, tak na 

majetku samotných občanů, byla podána žádost o finanční podporu kulturních akcí, které jsou 

během roku místními spolky organizovány - Dětské rybářské závody, Drakiáda, Lampionový 

průvod, Rozsvícení vánočního stromku.  - akce bude hodnocena na dalším zasedání 
 

Podané žádosti místních spolků 

Tělovýchovná jednota Lhotka podala žádost o poskytnutí finančních prostředků na akci Trampfotbal 2018. Termín konání 

je naplánován na 23. 6. 2018. Jedná se o sportovně - kulturní akci s dlouhou tradicí, která si za dobu své existence získala 

velkou oblibu široké veřejnosti. 

Sbor dobrovolných hasičů obce Lhotka připravuje žádost na pořádání dalšího ročníku sportovně - kulturní hasičské akce, 

která je naplánována na počátek září 2018. Sportovně - kulturní akce bude probíhat ve sportovním areálu obce Lhotka. 

Připomenutí letního režimu svozu odpadů 

Zastupitelé obce Lhotka informují občany, že od 1. 5. 2018 probíhá svoz komunálního odpadu v obci 

Lhotka opět v letním režimu, tj. svoz bude prováděn 1 x za 14 dní. Dnem svozu komunálního odpadu i nadále 

zůstává středa. 

Očkování psů 

Obecní úřad Lhotka informuje občany, že dne 22. 5. 2018 proběhne pravidelné očkování psů 

proti vzteklině. Očkování bude probíhat před místní prodejnou COOP od 18.00 – 18.30 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 Lhotka  721 084 881  Velitel hasičů Lhotka  608 454 389 

 

L://PATRIOT/Lhotka/11_Zpravodaj/AppData/Local/Microsoft/Windows/Downloads/lhotka@oulhotka.cz
http://www.oulhotka.cz/


Registrace zájemců o úpravu sjezdu na místní komunikaci 

V závislosti na získané finanční prostředky na obnovu komunikací v ulicích Pod Lesem 

a Ke Dvoru přijímá Obecní úřad Lhotka registrace ze strany vlastníků dotčených nemovitostí na 

úpravu sjezdu na předmětné místní komunikace.  

Získané požadavky jednotlivých vlastníků nemovitostí budou předány zhotoviteli celé 

akce k nacenění a následně předány zpět vlastníkům ke zvážení samotné případné realizace 

úpravy sjezdu z pozemku na místní komunikaci. 

Programy Ministerstva pro místní rozvoj kvalitu života v obci Lhotka nezvýší 

Požadované finanční prostředky z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj č. 5 - Podpora 

obnovy místních komunikací pro rok 2018, kde byly podporovány akce zaměřené na obnovu a údržbu 

místních komunikací, nebyly pro obec Lhotka přiznány. Stejně jako v minulém roce, ani letos nebyla 

podpořena žádost o dotaci na obnovu místní komunikace – tentokráte v ulici Větrná.  

Shodně tomu bylo i v případě druhé podané žádosti na výstavbu dětského 

a fitness hřiště. Podaná žádost cílila na rozšíření hracích prvků pro nejmenší obyvatele naší obce, stejně 

jako na případnou instalaci vybraných fitness prvků pro místní mládež. 

BRIGÁDA 

Informujeme členy Tělovýchovné jednoty Lhotka, SDH Lhotka, místního spolku Rybářů, ale i širokou 

veřejnost, že v sobotu dne 5. 5. 2018 se bude konat brigáda spojená s údržbou veřejné zeleně v obci Lhotka. 

Brigáda bude zaměřena na údržbu ploch v areálu dětského hřiště, u prodejny COOP, před hasičskou zbrojnicí, 

zajištění údržby uličních vpustí na dešťové kanalizaci, aj. 

Společná brigáda navazuje na již úspěšné akce, která se konaly za početné účasti jak 

členů místních spolků, tak široké veřejnosti v minulém roce. Zastupitelé obce Lhotka by tímto rádi 

poděkovali všem, kteří se daných akcí účastnili a věří, že obdobně úspěšná bude i nyní plánovaná brigáda. 

Akce je naplánována s místem setkání před hasičskou zbrojnicí od 8:30 hod. 

Soutěž Vesnice roku 2018 

Obec Lhotka obdržela doporučení ve věci účasti v soutěži Vesnice roku 2018. Soutěž je každoročně vyhlašována 

v rámci Programu obnovy venkova již od roku 1995. Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní 

účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou 

veřejnost na význam venkova, ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí a jejich občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj 

domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. Soutěž byla poprvé 

vyhlášena Spolkem pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem Soutěž o nejzdařilejší program obnovy 

vesnice. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz měst a obcí ČR. 

Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo v roce 2007. Soutěž je každoročně vyhlašována na 

jarním Dnu malých obcí v Praze. Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech – krajském a celostátním. 

Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole. Do celostátního kola pak postupuje za 

každý kraj vždy maximálně jedna obec, které byla udělena Zlatá stuha v krajském kole. V rámci celostátního 

kola jsou vyhodnocena první tři místa. Obce přihlášené do soutěže jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční 

dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, 

inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované 

záměry a informační technologie obce. 

Biologicky rozložitelný odpad 

Apelujeme na občany, aby biologicky rozložitelný odpad z údržby zeleně, zahrad či domácností 

ukládali v podobě „čistého“ biodpadu, jako tráva, listí, apod. na hnojiště pod obcí Lhotka - cesta 

směr k Havrlíkům.  Ušetřené finanční prostředky obce Lhotka budou moci být financovány např. na 

podporu kulturního života v obci Lhotka. Ve vazbě na dotaci na pořízení domácích kompostérů bude 

posléze možnost nakládání s produkovaným bioodpadem v podobě kompostování na zahradách 

jednotlivých vlastníků nemovitostí. 

Pálení větví 

Informujeme občany, že pro pálení větví je určeno místo, které bylo v minulosti určené pro 

ukládání separovaného odpadu na sklo, železný odpad, tj. za křižovatku ulic Dolní a Na Ladech (jedná se 

především o větve po ořezu stromů). NENÍ možné ukládání pařezů, dřevěného stavebního materiálu, 

dřevěného nábytku, apod. Tímto žádáme občany, aby do určeného místa ukládali pouze materiál, který je 

určen k možnému pálení, přičemž platí striktní zákaz individuálního pálení v zahradách jednotlivých 

vlastníků nemovitostí. Posléze bude dané místo sloužit k odkládání materiálu určeného apriori pro 

štěpkování. 

Dodržování rychlosti v obci Lhotka 

S ohledem na nastupující teplé počasí a tím i zvýšený pohyb dětí, apelujeme na řidiče v obci Lhotka, 

aby respektovali dopravní rychlost v obci v jednotlivých ulicích a respektovali zvýšený pohyb dětí. Ve vazbě 

na požadavek občanů na dodržování rychlosti v obci Lhotka byla provedena dílčí opatření v podobě doplnění 

svislého dopravního značení, která přispějí k  dodržování dopravní rychlosti. V současné době je připravována 

i realizace rovněž vodorovného značení, které rovněž upozorní na zvýšený pohyb osob (dětí) na místních 

komunikací v obci Lhotka. 


