LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 8/2018
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 4/2018 z veřejného zasedání obce Lhotka ze dne 19. 7. 2018 (zkrácené znění)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 18_SOP_01_4121419221
2) Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 18_SOP_01_4121419207.
3) Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ze
Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof v rámci Tematického
zadání „Podpora hejtmana“ na akci Podpora kulturních aktivit v obci Lhotka v roce 2018
4) Změnu č. 1 územního plánu Lhotka.
5) Přijetí dotace z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj na akci Obnova místní komunikace
v ulici Větrná (identifikační číslo 117D815009524), včetně závazku na spolufinancování
dané akce a zahájení výběru zhotovitele na danou akci.
6) Smlouvu o výpůjčce a darování uzavřenou podle ustanovení § 2193 a násl. a zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník – kompostér
7) Přijetí dotace z prostředků Ministerstva zemědělství na akci Obnova polní cesty (Lhotka 307 12002) - úsek B z
programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2018, včetně závazku na
spolufinancování dané akce.
8) Rozpočtové opatření č. 6.
Pozvánka na pouť v obci Lhotka
Ze strany zastupitelstva obce Lhotka byla definitivně domluvena organizace pouti v obci Lhotka. Akce, která
reaguje na projevený zájem z řad veřejnosti, je sjednána na termín 27. – 29. 7. 2018. Plánovaný záměr navazuje na
historickou tradici konání dané akce v naší obci. Zajištěna je přítomnost střelnice, kolotoče, houpaček a skákacího
hradu a také stánek s rychlým občerstvením a různými sladkostmi nejen pro děti.
V souvislosti s organizací poutě v obci Lhotka bude zorganizována i taneční zábava pod hvězdami,
která se bude konat 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.
Celý pouťový víkend bude doplněn o bohatý kulturní program pro děti v podobě dětských soutěží. Můžete
se také těšit na nejrůznější pouťové stánky, teplé nápoje, pouťové pochoutky, přičemž přijede i "kolotoč". Proti
nepřízni počasí budou instalovány party stany SDH Lhotka.
Všichni jsou srdečně zváni !!!
Obnova místních komunikací - POKRAČUJE
Po aktuálně dokončované obnově komunikací v obci Lhotka v ulicích Ke Dvoru a Pod Lesem bude obnova
komunikací pokračovat v ulici Větrná. Podaná žádost o dotaci z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj
- podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018 - DT č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací,
byla v rámci hodnocení akce Obnova místní komunikace v ulici Větrná zařazena do tzv. zásobníku
projektu, přičemž vzhledem k úspoře finančních prostředků v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje
venkova 2018 byly na tuto akci uvolněny finanční prostředky a byla vydána Registrace akce. S ohledem na Zásady
podprogramu pro poskytování dotací v roce 2018 je nutné připravit doklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí
dotace. Časový harmonogram počítá s realizací v průběhu září 2018 (společně s opravou ulice v Koutě/Hořejší).
Bližší informace k omezením a případným uzavírkám budou sděleny prostřednictvím dalších čísel Lhoteckého
zpravodaje, potažmo prostřednictvím veřejného rozhlasu.
Parkovací stání
V souladu s rozpočtem pro rok 2018 dojde k realizaci parkovacích stání v obci Lhotka, která by opět
rozšířila stávající nabídku parkovacích stání v obci o další místa. Akce je další etapou v rámci zlepšování
dopravní situace a bezpečnosti na místních komunikacích. Plánovaný záměr navazuje na dříve vybudovaná
parkovací stání v křižovatce ulic Hořejší a K Sáhovce (10 parkovacích stání), parkovací stání v ulici Hořejší (5
parkovacích stání) a v ulici Ke Hřišti (7 parkovacích stání). Rozšíření parkovacích stání v obci Lhotka v roce
2018 počítá se stavbou parkovacích stání u prodejny COOP (6 parkovacích stání), včetně pilotní realizace místa
na tříděný odpad (plast, papír, sklo, aj.).

Změna č. 1 územního plánu Lhotka
Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního
plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě usnesení obce Lhotka o pořízení
změny územního plánu zkráceným postupem podle § 55a stavebního zákona pořídil
v souladu s § 55b odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu
Lhotka. Pořizovatel v souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona doručuje návrh územního
plánu a oznámení o konání veřejného projednání veřejnou vyhláškou a oznamuje, že veřejné
projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Lhotka se konalo ve středu 20. června 2018 v
16:00 hodin se schůzkou pozvaných v sále kulturního domu obce Lhotka (číslo popisné 45).
K návrhu Změny č. 1 Územního plánu Lhotka nebyly podány žádné námitky ani připomínky,
přičemž ze strany pořizovatele byl vyzván zhotovitel k doplnění návrhu o dodatky textové části Odůvodnění, zpracované
pořizovatelem. Konečná verze změny územního plánu byla předložena pořizovateli pro potřebu předání zastupitelstvu obce
Lhotka, které dne 19. 7. 2018 schválilo návrh změny územního plánu obce Lhotka.
BRIGÁDA
Informujeme členy Tělovýchovné jednoty Lhotka, SDH Lhotka, místního spolku Rybářů, ale především
širokou veřejnost, že v sobotu dne 4. 8. 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, lokalitě Dolejšího
rybníka, parkovacích stání, aj.
Společná brigáda navazuje na již úspěšnou akci, která se konala za početné účasti jak
členů místních spolků, tak široké veřejnosti dne 7. 7. 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.
Distribuce domácích kompostérů - předcházení vzniku BRKO
Po výběru dodavatele domácích kompostérů a štěpkovače a schválení smlouvy o výpůjčce a darování uzavřenou
podle ustanovení § 2193 a násl. a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na kompostéry je v průběhu srpna 2018
předpokládána distribuce kompostérů konečným uživatelům, tj. vlastníkům jednotlivých nemovitostí. Jedná o kompostéry
pořízené z dotace Ministerstva pro životní prostředí – z operačního programu životní prostředí – jehož podmínkou je
zapůjčení kompostéru konečným uživatelům (na dobu 5 let – v tomto období bude kompostér
v majetku obce Lhotka) s následným darováním (po uvedené době přechází kompostér do majetku
vypůjčitele – konečného uživatele). Z tohoto důvodu je nutné uzavřít smlouvu o výpůjčce a darování
mezi obcí Lhotka a konečnými uživateli.
Pro urychlení celé administrace a přípravy výpůjčních/darovacích smluv žádáme občany
o nahlášení zájmu o výpůjčku/darování kompostéru prostřednictvím emailu: lhotka@oulhotka.cz
popřípadě SMS na telefon 603 800 152 či nahlášením na OÚ Lhotka. Zde prosím uveďte své jméno, místo trvalého pobytu,
datum narození. Pokud bude předpokládané umístění kompostéru odlišné od místa trvalého pobytu vypůjčitele, ještě uveďte
číslo parcely či číslo popisné kde bude kompostér k nalezení. Oznámené místo se však musí nacházet v katastru obce Lhotka
(Lhotka u Hořovic). Uvedené informace jsou nutné pro dodržení podmínek získané dotace.
Hasičská zbrojnice v „novém kabátě“
Stavební práce na investiční části rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci
Lhotka směřují do finále. Za podpory Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru České republiky programu Dotace pro jednotky SDH
obcí a Středočeského kraje došlo na hasičské zbrojnici k zateplení obvodového pláště
budovy, včetně provedení nové fasády a instalace rozvodů ústředního vytápění.
Aktuálně je osazován nový zdroj vytápění v podobě tepelného čerpadla a probíhají
práce na podlahách garážových stání. Předpokládaný termín závěrečné kontrolní
prohlídky a získání kolaudačního souhlasu je předpokládán v průběhu srpna 2018.
Země Živitelka
Dne 24. srpna 2018 (pátek) je pořádán zájezd do Českých Budějovic na 45. ročník agrosalonu Země
Živitelka. Plánovaný odjezd v 7.00 hod. od autobusové zastávky, odjezd z Českých Budějovic v cca 16.00
hod. Počet míst omezen, cena dle počtu účastníků. Přihlášky u pana Dušana Hejduka (telefon 607 823 235).
Biologicky rozložitelný odpad BRKO
Apelujeme na občany, aby využívali možnosti ukládání biologicky rozložitelného odpadu z
údržby zeleně, zahrad či domácností 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.

