LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 12/2019
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 840 850 860
Voda
800 100 663
Starosta obce Lhotka
608 454 389

Nemocnice Hořovice
Dětská pohotovost Příbram
Velitel hasičů Lhotka

311 551 111
318 641 307
608 454 389

Usnesení 7 / 2019 z veřejného zasedání obce Lhotka ze dne 16. 12. 2019 (zkráceném znění)
Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) Zastupitelstvo schvaluje rozpočet pro rok 2020 dle návrhu, s následující
změnou, §3613 - nebytové hospodářství byl navýšen o částku 150 000
Kč, na celkovou částku 260 000 Kč. Oproti tomu byl snížen § 5512 požární ochrana o stejnou částku, na celkovou částku 100 000 Kč.
Celkový rozpočet nebyl oproti návrhu změněn. Zastupitelstvo schvaluje
Rozpočet pro rok 2020 jako přebytkový, v paragrafovém znění
2) Zastupitelstvo schvaluje návrh smlouvy na poskytování účetnictví od
1.1.2020 s firmou Acont, s.r.o.
3) Zastupitelstvo zmocňuje starostu obce ke schvalování a provádění rozpočtových opatření
4) Zastupitelstvo schvaluje složení invetarizační komise pro rok 2019
5) Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace ze středočeského fondu hejtmana a zmírnění následků
živelních katastrof v rámci Tematického zadání ,,Podpora hejtmana“ ve výši 10 000Kč
6) Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Lhotka o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
7) Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Lhotka o místním poplatku ze
psů na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
8) Zastupitelstvo schvaluje plán obnovy a fond na obnovu vodohospodářského majetku
9) Zastupitelstvo schvaluje složení komise pro otevírání a hodnocení nabídek
10) Zastupitelstvo schvaluje ceny za svoz odpadů pro rok 2020

11) Zastupitelstvo schvaluje podepsání smlouvy o dodávce vody do objektu Kuželny Lhotka se
společností VAK Beroun
12) Zastupitelstvo neschschvaluje poskytnutí finančního daru Svazu neslyšících a
nedoslýchavýchosob v ČR základní organizace v Hořovicích
13) Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu Základní škole a mateřské škole Lochovice.

14) Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č.11

Místní poplatky pro rok 2019
Zastupitelstvo obce Lhotka informuje občany, že termín pro uhrazení poplatků za svoz
komunálního odpadu a poplatků za psy je stanoven nejpozději do 29. 2. 2020 a to včetně
chatařů a chalupářů ! Výše poplatků za svoz komunálního odpadu je pro rok 2020 změněna
Obecně závaznou vyhláškou obce Lhotka o místním poplatku a byla stanovena ve výši 600,- Kč
/ pro osobu trvale bydlící. Chataři a chalupáři hradí 600,- Kč za nemovitost. Výše poplatku za
psa se pro rok 2020 nemění. Jeden pes 50,- Kč, za každého dalšího psa 75,- Kč. Platbu je možné
provést osobně na obecním úřadě v úředních hodinách nebo prostřednictvím bankovního převodu na účet
číslo: 11527131/0100, variabilní symbol je číslo popisné rodinného domu. Do textu uveďte, jaký poplatek
hradíte !!!
Třídění odpadu do kontejnerů
V poslední době se vyskytl problém s tříděním odpadu a velkého nepořádku
okolo sběrných míst k tomu určených. Prosíme proto občany, aby dbali na správné
ukládání do nádob k tomu určených a pořádku okolo kontejnerů. Neukládejte proto ke
kontejnerům na sklo například sklo z vozidel, to do kontejneru nepatří.
Elektro odpad
Elektoodpad je možné odevzdávat každý čtvrtek od 18.00 do 20.00 hodin. Jeho odevzdání se
nahlašuje na obecním úřadě a následně je uložen do skladu obce u pohostinství u Hejduků.

Vyúčtování stočného za rok 2019
Začátkem měsíce listopadu roku 2019 probíhal ze strany obce Lhotka pravidelný každoroční zápis
stavu vodoměru pro závěrečné vyúčtování stočného za rok 2019. Žádáme občany, kterým je v
průběhu roku měněn vodoměr ze strany společnosti VAK Beroun, aby o jeho výměně
informovaly obec Lhotka. Bez těchto informací není možné fakturovat správný odběr.
Děkujeme.
Připomínáme - Povinné označování psů
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost
povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem.
Na koho se povinnost povinného označení mikročipem bude vztahovat, kdy začíná platit?
Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes
označený mikročipem. Od tohoto data by měl být na území České republiky označený každý
pes.
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině
(tedy nejpozději v půl roce věku).
Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.

Do nového roku přejí zastupitelé
obce Lhotka hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti.

