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LHOTECKÝ ZPRAVODAJ 
Číslo: 10/2022 

Obecní úřad Lhotka      E-mail: lhotka@oulhotka.cz 
ul. Hořejší 16, Lhotka      Web obce: www.oulhotka.cz 
267 23 Lochovice      Úřední hodiny OÚ: čtvrtek 18,00 - 20,00 hod. 

 
Důležitá telefonní čísla 

Elektrický proud – poruchy  840 850 860   Nemocnice Hořovice  351 551 111 
Voda    800 100 663   Dětská pohotovost Příbram  318 641 307 
Starosta obce   721 084 881   Velitel hasičů Lhotka   608 454 389 

 
Vážení spoluobčané, 

do rukou se Vám dostává první číslo Lhoteckého zpravodaje zastupitelstva obce Lhotka pro roky 2022 – 2026. 
Prostřednictvím Lhoteckého zpravodaje bychom Vás rádi každý měsíc informovali o aktualitách z chodu 
úřadu, kulturně společenských akcích, sportovních událostech, stejně jako bychom Vám rádi představili dílčí 
záměry na období 2022 – 2026. 
Snahou zastupitelstva obce je posílit informovanost směrem k veřejnosti (zavedení měsíčního reportingu o 
aktualitách – Lhotecký zpravodaj, emailové komunikace, případně SMS kanál). Rovněž je záměrem veřejnost 
blíže zapojit do rozhodování o chodu obce a sice prostřednictvím tzv. participativního rozpočtu. Zastupitelé 
aktuálně řeší technické podmínky zavedení dané aktivity již s výhledem na rok 2023 (případně 2024), stejně 
jako výši alokované částky pro danou aktivitu.  
Děkujeme Vám za Vaši důvěru a věříme, že se podaří společně realizovat takové rozvojové projekty, které 
přispějí k vytvoření adekvátních podmínek pro život v naší obci. 
 
ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Lhotka 

Dne 19.10.2022 se konalo ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Lhotka. V rámci zasedání byl ustanoven 
do funkce starosty obce Tomáš Hejduk, přičemž do funkce místostarostů byli zvoleni Miroslav Veselý a 
Martin Kratochvíl. Předsedou kontrolního výboru se stal Filip Fejfar a předsedou finančního výboru byl zvolen 
Dušan Hejduk. Ondřej Špalek se stal členem kontrolního výboru, přičemž v pozici zastupitele, který není 
členem výboru zastupitelstva je Nina Bělohlávková. Zastupitelé rovněž rozhodli, že nebude vytvořena 
sociální komise, jejíž agenda aktuálně bude zajištěna v režii starosty a místostarostů obce. 
V rámci ustavujícího zastupitelstva byly zároveň projednány i věcné body, a to za účelem možné přípravy 
dotačních žádostí, zajištění kulturně-společenského chodu v obci Lhotka či projednání nutnosti přijetí 
technického pracovníka na údržbu veřejných prostranství obce Lhotka. 
 

• Zastupitelstvo obce Lhotka souhlasí s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu obnovy 
venkova (Program 2021-2024) na akci Obnova povrchu komunikace v ulici Pajzov, přičemž se zavazuje k 
minimální spoluúčasti ve výši 15 % z celkových uznatelných nákladů projektu. 

• Zastupitelstvo obce Lhotka souhlasí se záměrem zahájení výběrového řízení na provozovatele hospody 
U Hejduků v obci Lhotka, vč. podmínek, že nájem za pronájem nebude požadován do jednoho roku od 
uzavření smlouvy a nájemce bude hradit pouze náklady spojené s energiemi, vodným, stočným či 
vytápěním objektu. 

• Zastupitelstvo obce Lhotka souhlasí se zahájením výběrového řízení na Obnova povrchu komunikace v 
ulici Pajzov. Výběrové řízení bude procesováno uveřejněním veřejnou zakázku na profilu zadavatele s 
umožněním neomezeného dálkového přístupu. 

• Zastupitelstvo obce Lhotka schvaluje záměr přijetí technického pracovníka na údržbu veřejných 
prostranství obce Lhotka a podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně 
prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání. 

 
Celý zápis / usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Lhotka je k dispozici k nahlédnutí na 
obecním úřadě obce Lhotka. 
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Pohádková zábava 
Zastupitelé obce Lhotka informují občany, že v sobotu dne 19. 11. 2022 se v Hostinci U 
Hejduků bude konat Pohádková zábava. Počátek je naplánován na 20:00 hod. K tanci a 
poslechu hraje příbramská kapela Bosáci, která dokáže rozproudit nejednoho 
posluchače a tanečníka. Vstup na danou akci je 100,- Kč, přičemž je připravena bohatá 
tombola. Akci pořádá a organizačně zajišťuje TJ Lhotka z.s.  

Částečná oprava povrchu v ulicích Na Ladech / Dolní 

Zastupitelé obce Lhotka si dali jako jednu ze svých priorit dokončení oprav 
povrchů komunikací v naší obci po provedených investičních akcích souvisejících 
s vodohospodářskou infrastrukturou. V předešlých dnech tak byly provedeny dílčí 
opravy povrchu v ulicích Dolní a Na Ladech. Uvedené opravy souvisely s výškovým 
vyrovnáním nivelety vozovky a výškovou úpravou kanalizačních poklopů. Účelem 
bylo vytvoření adekvátních podmínek dopravní obslužnosti pro místní občany, 
stejně jako příprava stavu vozovky pro plánovanou zimní údržbu. Financování 
dané akce bylo provedeno v režii zhotovitele kanalizace obce Lhotka.  

Kompletní obnova komunikace v ulici Pajzov – Fond obnovy venkova 

Jak již bylo uvedeno v rámci informace k ustavujícímu zasedání, tak na příští rok 
je plánována kompletní obnova povrchu v ulici Pajzov. Pro financování dané akce 
je připravována žádost o dotaci ze Středočeského Fondu obnovy venkova, která 
by měl pokrýt až 85% celkových nákladů. Na počátku listopadu 2022 bude 
zahájené otevřené výběrové řízení na zhotovitele, přičemž realizace je 
předpokládána na jaro 2023.  

Pracovník na údržbu veřejné zeleně 

Ve vazbě na narůstající rozsahy veřejných prostranství, nemovitých objektů v majetku 
obce Lhotka a především v důsledku zajištění odpovídajícího stavu těchto ploch a objektů 
pro volnočasové aktivity místních občanů rozhodli zastupitelé obce Lhotka o záměru 
přijmout technického pracovníka na údržbu veřejných prostranství obce Lhotka.  
Proběhla komunikace se zástupci okolních obcí Lochovice, Libomyšl, kde již služeb 
technických pracovníků využívají. V souvislosti s tímto byl kontaktován rovněž Úřad 
práce, který se bude v případě výběru vhodného pracovníka podílet částkou 16 tis. Kč na 
financování osobních nákladů pracovníka. V současné době je kompletována žádost o 
příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění 
uchazečů o zaměstnání. 

Veřejné osvětlení 

V současné době byla započata příprava na rozšíření veřejného osvětlení v ulici Na 
Ladech. Předmětný úsek představuje jedinou část obce Lhotka, kde dosud není 
zajištěno kvalitní veřejné osvětlení. Záměr počítá s osazením třech sloupů veřejného 
osvětlení, přičemž osazeny budou na pouliční stožáry již LED svítidla. V příštím roce 
je plánována výměna stožárů / lamp v ulici Větrná. 

Projektová příprava 

Pro další rozvoj obce, úspěšné čerpání finančních prostředků z dotačních titulů a samotné 
zvýšení kvality veřejných prostranství je stěžejní kvalitní projektová příprava. Proto jsou 
aktuálně připravovány projekty pro navazující rozvojové akce – rekonstrukce střechy stodoly 
pro vytvoření obecního skladu, projekty na realizaci fotovoltaických elektráren (kuželna, 
stodola, Hostinec u Hejduků), projekt na revitalizaci Višňovky, …(viz další číslo Zpravodaje). 
Zastupitelé přivítají další podněty z řad veřejnosti na přípravu rozvojových projektů. 

Kuželkáři obce Lhotka 

Na závěr jen krátké ohlédnutí za výsledky našich kuželkářů v rámci Středočeského 
krajského přeboru I. třídy 2022/2023. Po odehraném 6. kole je TJ Lhotka na prvním 
místě tabulky a směřuje za postupem do divize. V tabulce průměrů jednotlivců je 
na 11. místě Pavel Nový, následovaný Martinem Čistým. Naše kuželkáře můžete 
přijít podpořit na domácím zápase dne 1.11.2022 v derby s TJ Kovohutě Příbram B.  


