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Usnesení 3/2018 z veřejného zasedání obce Lhotka ze dne 15. 6. 2018 (zkrácené znění) 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1) Účetní závěrku obce Lhotka za rok 2017, výsledek hospodaření obce bude převeden na 

účetní položku „výsledek hospodaření minulých účetních období“. 

2) Závěrečný účet obce Lhotka za rok 2017 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání za rok 

2017 a to bez výhrad. 

3) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Lhotka pro volební období 2018 – 2022 v počtu 

7 členů. 

4) Výběr zhotovitele na realizaci akce „Pořízení štěpkovače a kompostérů pro obec Lhotka“  

5) Přijetí darovaného pozemku 435/3 v k. ú. Lhotka u Hořovic do vlastnictví obce Lhotka. 

6) Rozpočtové opatření č. 5. 

7) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu 

o právu provést stavbu č. IP-12-6014024, Lhotka, Radoušská, parc. č. 4/3 

8) Směrnici zásad krátkodobého pronájmu sálu obce Lhotka 
 

UPOMÍNKA - Zálohové platby za stočné - kanalizace 

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

Lhotka. Přestože měly být zálohové platby, tentokrát za druhé čtvrtletí roku 2018, uhrazeny do 20. 6. 2018 zvoleným 

způsobem (buď poštovní složenkou, nebo převodem z bankovního účtu), nedošlo doposud v několika 

případech k jejich úhradě!!!  

Rovněž žádáme vlastníky nemovitostí, kterým byla/bude v průběhu roku provedena výměna vodoměru ze 

strany společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., aby o tomto neprodleně informovali zastupitele obce 

Lhotka a poskytli konečný stav na vyměňovaném vodoměru. Poskytnutý údaj je nutný pro následné relevantní vyúčtování 

stočného. Lze tak učinit buď mailem (lhotka@oulhotka.cz) či osobně v úředních hodinách obecního úřadu. 

Domácí kompostéry - předcházení vzniku BRKO 

Po výběru dodavatele domácích kompostérů a štěpkovače je v termínu na přelomu července 

a srpna 2018 předpokládána distribuce kompostérů konečným uživatelům, tj. vlastníkům jednotlivých 

nemovitostí. Kompostéry budou dodány z modifikovaného polypropylenu, odolného vůči 

povětrnostním podmínkám. Systém kompostéru bude složený ze čtyř modulů, které spojením k sobě 

vytvoří jeden celek o objemu 1 600 litrů. 

Obnova místních komunikací 

Avizovaná obnova komunikací v ulicích Ke Dvoru a Pod Lesem bude zahájena v termínu        

od 9. 7. 2018. Začátek prací je plánovaný v ulici Ke Dvoru a posléze v ulici Pod Lesem. Navazující 

harmonogram počítá s obnovou v ulici V Koutě (rozjezd do ulic Bezdědická / Na Ladech). 

Ulice, kde bude probíhat obnova povrchu komunikace, budou po nezbytně nutnou dobu zcela 

uzavřeny. Parkování v případě ulice Pod Lesem bude možné na parkovišti v ulici K Sáhovce. V případě ulice Ke 

Dvoru bude možné parkování na pozemku pod Dolejším rybníkem. 

Národní dotace – Ministerstvo zemědělství 

Výsledky dotačních titulů Ministerstva zemědělství (MZe), kam byla podána i žádost na obnovu stávající polní 

cesty, byly již uveřejněny. Žádost obce Lhotka byla schválena i samotnou Dotační komisí na MZe k realizaci 

a k budoucímu proplacení. MZe vygenerovalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD), které nyní bude 

schváleno ze strany zastupitelstva a následně bude uzavřena smlouva se zhotovitelem akce – harmonogram 

počítá s realizací v 8-9/2018.  

V součinnosti s danou akcí budou provedena i prvotní opatření, která přispějí k efektivnímu 

hospodaření s vodou a zamezí vzniku majetkových škod, jak na majetku obce, tak na majetku samotných občanů (budou 

osazeny svodnice odvádějící srážkovou vodu z polní cesty). 

 

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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Upozornění ČEZ Distribuce 

Upozornění pro občany - společnost ČEZ Distribuce zaznamenala případy, kdy se někteří jedinci 

vydávají za pracovníky ČEZ Distribuce a lstivým způsobem klienty obelhávají s cílem vlastního prospěchu – 

bližší informace na www.oulhotka.cz. 

BRIGÁDA 

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

širokou veřejnost, že v sobotu dne 7. 7. 2018 se bude konat brigáda spojená s údržbou veřejné zeleně v obci 

Lhotka. Brigáda bude zaměřena na sekání trávy v areálu dětského hřiště, u prodejny COOP, před hasičskou 

zbrojnicí, zajištění údržby uličních vpustí na dešťové kanalizaci, aj. 

Společná brigáda navazuje na již úspěšnou akci, která se konala za početné účasti jak 

členů místních spolků, tak široké veřejnosti dne 5. 5. 2018. Zastupitelé obce Lhotka by tímto rádi poděkovali 

všem, kteří se dané akce účastnili a věří, že obdobně úspěšná bude i nyní plánovaná akce. 

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

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

Žádost o podporu na kulturních aktivit v obci Lhotka v roce 2018 připravená ve 

spolupráci obce Lhotka a místních spolků byla zastupitelstvem Středočeského kraje 

SCHVÁLENA. Podpořeny tak budou kulturní akce – Trampfotbal 2018, Dětské rybářské 

závody, Drakiáda, Lampionový průvod, Rozsvícení vánočního stromku.   

Žádost o finanční příspěvek - Nadace ČEZ 

Zastupitelé obce Lhotka připravili a podali žádost o finanční příspěvek v rámci grantových 

programů Nadace ČEZ. V souvislosti se zahájeným příjmem o finanční příspěvky z Nadace ČEZ pro rok 

2018 (podzimní kolo) zastupitelé připravili žádost do grantového programu Stromy (podpora plošné 

výsadby stromů). Žádost byla podána na opětovné zalesnění lokality Lomíček, která bude provedena na 

podzim daného roku.  

Pravidelná údržba zeleně 

Informujeme občany, že aktuálně probíhá pravidelné sečení trávy v extravilánu a intravilánu obce Lhotka. 

Komplexní každoroční údržba je prováděna podél vybraných polních a účelových cest i ve vybraných ulicích obce 

Lhotka. Sečení probíhá průběžně s ohledem na kapacitu dodavatele dané služby. Jedná se o úseky směrem 

k Janovu, směrem na Bezdědička, atd. 

Hasičské závody - Memoriál Radouš 2018 

Na hasičských závodech v Radouši dne 16. 6. 2018 v konkurenci 14-ti týmů obsadilo družstvo 

mužů SDH Lhotka v požárním útoku 3. místo, děti se umístily na krásném 6. místě a ženy obsadily 

rovněž s úspěchem  4. místo. K získaným umístěním gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů do dalších 

závodů. 

Hasičská zbrojnice Lhotka 

Investiční část rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Lhotka úspěšně pokračuje. Za podpory Ministerstva 

vnitra - Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky programu Dotace pro jednotky SDH 

obcí a Středočeského kraje probíhá zateplení obvodového pláště budovy a instalace rozvodů ústředního vytápění. Po 

dokončení bude provedena nová fasáda a osazen nový zdroj vytápění v podobě tepelného čerpadla. V neposlední řadě 

bude investováno do podlah garážových stání. 

Doplnění vodorovného značení v obci Lhotka 

Ve vazbě na požadavky občanů dojde během letních měsíců, v součinnosti s obnovou komunikací 

v intravilánu/extravilánu obce Lhotka, k realizaci vodorovného značení. Vodorovné značení (upozorňující na 

zvýšený pohyb dětí) bude provedeno na výjezdu z ulice Plešivecká do ulice V Koutě. Zároveň bude doplněno 

i svislé dopravní značení pro omezení dopravní rychlosti v obci Lhotka (Pozor Děti!). Vodorovné dopravní 

značení bude realizováno i před hasičskou zbrojnicí pro zachování dostatečného prostoru pro výjezd hasičské techniky a na 

parkovišti v křižovatce ulic K Sáhovce a Hořejší, kde budou značeny jednotlivá parkovací stání. 

Pouť v obci Lhotka 

Ze strany zastupitelstva obce Lhotka byla předběžně domluvena možnost organizace pouti v obci Lhotka. 

Akce, která reaguje na projevený zájem z řad veřejnosti, je aktuálně sjednána na termín 27. – 29. 7. 2018. Plánovaný 

záměr navazuje na historickou tradici konání dané akce v naší obci. Uvažováno je se zajištěním střelnice, kolotoče, 

houpaček a skákacího hradu a také se stánkem s rychlým občerstvením a různými sladkostmi nejen pro děti. 

V souvislosti s možností organizací poutě v obci Lhotka je plánováno zorganizovat i zábavu pod 

hvězdami, která by se konala v sobotu 28. 7. 2018 na pozemcích v lokalitě Z1 – ulice Na Výsluní (stejně jako 

samotná pouť). Zajištěna bude organizace hudební produkce i odpovídající občerstvení. Začátek akce je 

naplánován ve 20:00 hod. Bližší informace budou uveřejněny prostřednictvím pozvánky a veřejného rozhlasu. 

http://www.oulhotka.cz/

