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LHOTECKÝ ZPRAVODAJ 
Číslo: 1/2023 

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  311 551 111 
Voda    800 100 663   Dětská pohotovost Příbram  318 641 307 
Starosta obce   721 084 881   Velitel hasičů Lhotka   608 454 389 

Fakturace stočného 

V průběhu listopadu a prosince byly dokompletovány podklady pro fakturaci stočného za fakturační 

období roku 2022. Aktuálně tak probíhá příprava závěrečného vyúčtování, které bude distribuováno       

na počátku ledna 2023. Společně s distribucí závěrečného vyúčtování budou rozeslány i údaje 

k zálohovým platbám na rok 2023. Distribuce bude zajištěna mailem či poštou pro úhradu poštovní 

poukázkou (v souladu s volbou ze strany plátců faktur). Věnujte, prosím, pozornost vyplnění správného 

variabilního symbolu. Umožníte tím jednoznačně identifikovat Vaši platbu. 
 

Společný školský obvod Lochovice – Lhotka – Libomyšl 

Na konci roku 2022 se uskutečnila řada pracovních setkání ve věci nastavení možné spolupráce obcí 
Lochovice – Lhotka – Libomyšl s cílem zachování společného školského obvodu Lochovice – Lhotka 
– Libomyšl. Zastupitelé obce Lochovice na svém veřejném zasedání ze dne 15. 9. 2022 schválili 
usnesení, kdy berou na vědomí informaci o záměru na zrušení společného školského obvodu a 
zároveň schvalují přípravu obecně závazné vyhlášky, kde školský obvod bude vymezen jen pro 
územní působnost obce Lochovice.  

V případě přijetí dané vyhlášky by děti ze Lhotky neměly garantováno přijetí do Mateřské školy Lochovice 
a žáci základní školy by neměli garantován nástup do 1. třídy Základní školy Lochovice (navíc zrušení 
společného školského obvodu by negarantovalo přijetí žáků obce Lhotka i do vyšších ročníků základní 
školy).  

Záměr na zrušení společného školského obvodu vychází z naplněné kapacity Základní školy Lochovice a 
skutečnosti, že reálně hrozí, že děti z Lochovic (např. se srpnovým datem narození) nebudou přijaty a 
přednost dostanou děti např. ze Lhotky s dřívějším datem narození.  

Uvedený populační nárůst se prvně významně projevil v letošním roce, kdy pro školní rok 2022/2023 byly v Základní 
škole Lochovice otevřeny dvě 1. třídy („A“ + „B“). V rámci další demografické predikce lze očekávat možné založení 

dvou ročníků pro nástup dětí do 1. třídy i 
v roce 2025 a 2026. Počty dětí s očekávaným 
nástupem do 1. třídy ZŠ Lochovice v obci 
Lhotka v následujících letech prezentuje 
uvedený graf. Uvedené úvahy umocňují 
demografické predikce i v případě obcí 
Lochovice a Libomyšl, kdy lze zaznamenat 
obdobné populační křivky. Pro zachování 
společného školského obvodu je tak nutné 

především rozšířit kapacitu Základní školy Lochovice a poskytnout další kmenové učebny pro případné druhé třídy pro 
nové ročníky. Za tímto účelem již byly provedeny základní aktivity, kdy probíhá hodnocení půdních prostor pro 
případnou realizaci půdní vestavby nových učeben či zázemí pro učitelský personál. 

Ve vazbě na potřebu těchto investic je sjednána i participace přidružených obcí Lhotka a Libomyšl na krytí finanční 
spoluúčasti. Za tímto účelem je připravována "smlouva o spolupráci", kde bude deklarováno, že veškeré investiční akce 

(např. přístavby za účelem navýšení kapacit) budou spolufinancovány v režii 
jednotlivých obcí (např. dle podílů žáků - dětí v ZŠ - MŠ z jednotlivých obcí). 
Kromě daného bude zřízen "investiční fond", kam budou každoročně 
distribuovány ze strany jednotlivých obcí (Lochovice – Lhotka – Libomyšl) 
paušální finanční poplatky, které budou použity na dílčí investiční akce 

v průběhu jednotlivých let. Uvedený scénář spolupráce byl již schválen zastupitelstvem obce Lochovice, resp. nebyla 
přijata původně zamýšlená vyhláška. Finanční zdroje na provozní prostředky jsou součástí rozpočtového určení daní 
obce zřizující ZŠ/MŠ, tj. obce Lochovice v částce cca 15,71 tis. Kč na žáka/dítě.  
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Počet dětí nastupujících do 1. třídy

https://obec-lochovice.cz/wp-content/uploads/2022/09/Z%c3%a1pis-ZO-%c4%8d.-25-ze-dne-15.9.2022.pdf


2 

Veřejné osvětlení 

V průběhu prosince 2022 byly zahájeny aktivity nad přípravou pasportizace veřejného osvětlení obce Lhotka 
(geodetické zaměření). Jedná se o prvotní krok k optimalizaci nákladů na veřejné osvětlení se započetím v roce 2023. 
Vytvořený pasport veřejného osvětlení bude podkladem pro připravovanou žádost o dotaci na 
výměnu lamp veřejného osvětlení, kdy je plánována instalace moderního LED osvětlení, která 
zajistí snížení spotřeby o cca 65 % (cca 15 MWh/rok) a zároveň přispěje ke snížení světelného 
smogu v ulicích naší obce. V součinnosti se záměrem instalace FVE a bateriového uložiště je 
plánováno snížení provozních nákladů na 30 % současného stavu. Za tímto účelem byly připraveny 
dvě žádosti na ČEZ Distribuce, a sice žádost o přesun odběrného místa a žádost o využití prvků distribuční soustavy ČEZ 
Distribuce pro napojení stávající sítě veřejného osvětlení k novému odběrnému místu v kuželně, na které je plánováno 
osazení FVE. 

Odpadové hospodářství 

V souladu s nutnou transformací odpadového hospodářství v obci Lhotka je kompletována 
žádost o dotaci na pořízení nádob na tříděný odpad, která umožní zavedení systému sběru 
odpadů door to door, tj. separaci jednotlivých druhů odpadů (papír, plast, SKO) u jednotlivých 
nemovitostí. Zároveň je případný dotační úspěch předpokladem na zavedení souvisejícího 
poplatkového systému PAYT – zaplať, kolik vyhodíš (120 l nádoba = 120 Kč). V tomto případě 
bude zpoplatňován objem odpadu (1 koruna za litr odpadu) – každá nemovitost si bude volit z 
režimu 14 denního / měsíčního svozu (alternativně týdenního), přičemž bude možné volit i 
velikost nádoby 120 l – 240 l (jejich kombinace). 

Dendrologické posouzení stromů 

Ve vazbě na zajištění bezpečného provozu dětského hřiště a bezprostředního okolí Kaple svaté 
Anny byl v průběhu prosince zadán dendrologický posudek za účelem posouzení zdravotního 
stavu stromů a jejich provozní bezpečnosti. Závěry dendrologického posudku doporučují 
z důvodu stávajícího stavu posuzovaných dřevin (2 ks) jejich pokácení a provedení náhradní 
výsadby, která bude provedena v místě, tj. na dětském hřišti a u Kaple svaté Anny. Náhradní 
výsadba bude spočívat ve výsadbě min. 7 ks dřevin druhu lípa malolistá (lípa srdčitá). Pokácení a 
náhradní výsadba budou provedeny v průběhu tzv. vegetačního klidu, tj. do 31. 3. 2023. 

Participativní rozpočet 

Participativní rozpočet obce Lhotka bude procesován již v roce 2023!!! V současné době probíhá 
metodická příprava, na základě které budou moci jednotliví občané rozhodovat o tom, kam 
směřovat část obecního rozpočtu. Participativní rozpočet umožňuje občanům ovlivňovat 
vynakládání obecních peněz, resp. je směřovat na vytipované projekty. V současné době je 
v návrhu rozpočtu alokována částka 100 tis. Kč na danou aktivitu. Zároveň je předjednána 
finanční spoluúčast Středočeského kraje na zavedení participativního rozpočtu v obci Lhotka 
ve výši 50 tis. Kč., tj. celkem bude v roce 2023 na participativní rozpočet alokováno 150 tis. Kč. 

Pozvánka na veřejné zasedání 

Zastupitelé obce Lhotka zvou občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 19. 1. 2023, které se bude konat 
od 18.00 hod. v seminární místnosti hasičské zbrojnice, Lhotka čp. 26 (níže je uveden rámcový program). 

Program:   1) Dotační tituly Středočeského kraje 

 2) Národní dotace MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova 

 3) Zásady participativního rozpočtu 

 4) Žádosti o dotace na realizaci FVE (fotovoltaických elektráren) 

 5) Veřejné osvětlení (výměna svítidel veřejného osvětlení) 

 6) Schválení inventarizační zprávy za rok 2022 

       7) Kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva 

 8) Diskuse 

 9) Závěr 

Veřejné zasedání dne 14.11.2022 (zkrácené znění) 

Zastupitelstvo obce Lhotka souhlasí s: 

• výběrem nájemce na pronájem nebytových prostor na adrese Hořejší 45, 

• poskytnutím finančního příspěvku na mzdové náklady Informačního centra, 

• uzavřením smlouvy o zpracování osobních údajů se společností Vodovody a kanalizace   
Beroun, a.s. 

Zastupitelstvo obce Lhotka schvaluje  

• rozpočtové opatření číslo 6 za rok 2022, 

• přijetí nadačního příspěvku z Hasičského fondu nadace Agrofert ve výši 80 tis. Kč. 
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Veřejné zasedání dne 19.12.2022 (zkrácené znění) 

Zastupitelstvo obce Lhotka schvaluje:  

• rozpočet na rok 2023, 

• střednědobý výhled na roky 2023 – 2025, 

• uzavření darovacích smluv s vybranými členy JSDH obce Lhotka, kteří se po-
díleli na zajištění požární ochrany v Národním parku České Švýcarsko,  

• finanční participaci obce Lhotka na investičních akcí souvisejících s navýše-
ním kapacity ZŠ Lochovice, 

• zpracování Studie zpomalení dopravy v obci Lhotka a odvodnění komunikací,  

• poskytnutí finančního daru na provoz Pošty Partner v Lochovicích, 

• podání žádosti o dotaci na pořízení nádob na tříděný odpad (door to door), 

• smlouvu o poskytnutí daru z Hasičského fondu nadace Agrofert, 

• výši stočného pro rok 2023, 

• složení inventarizační komise. 
 

Zastupitelstvo obce Lhotka bere na vědomí:  

• aktuální změny v oblasti odměňování členů zastupitelstev, 

• zprávu Finančního výboru, 

• zprávu Kontrolního výboru, 

• rozpočtové opatření č. 7 obce Lhotka, 

• rozpočtové opatření č. 8 obce Lhotka. 
 

Studie na zpomalení dopravy v obci Lhotka a odvodnění komunikací 

V návaznosti na obdržené podněty z řad občanů na řešení otázek možného zpomalení dopravy, stejně jako na řešení 

adekvátního odvedení dešťové vody z povrchu komunikací v obci Lhotka bylo na veřejném zasedání zastupitelstva 

obce Lhotka rozhodnuto o pořízení studie, která by měla přinést možná opatření pro optimalizaci 

dopravního provozu.  

Za tímto účelem již proběhla komunikace s Odborem technickým a dopravním MěÚ Hořovice, stejně 

jako se zástupcem PČR (poručíkem Krejbichem). V návaznosti na plošnou roztříštěnost obdržených 

podnětů bylo dojednáno, že nejpraktičtější bude zpracování podkladové studie v rozsahu celé 

působnosti obce Lhotka. Je uvažováno, že součástí studie bude rovněž veřejné projednání a vzájemné odsouhlasení 

navržených opatření. 

Výše stočného pro rok 2023 

Aktuální energetická situace (dramatický růst ceny elektrické energie), aktuální výše inflace, stejně jako skutečnost, že 
nebyla již po tři roky upravována cena za stočné (což je i kolizní směrem k podmínkám, ke kterým se obec Lhotka zavázala 
při přijetí dotace na realizaci splaškové kanalizace v obci) je nutné od roku 2023 přistoupit ke 
zvýšení ceny stočného. I přes skutečnost, že po tři roky nedošlo k navýšení ceny stočného, tak 
aktuálně stanovená výše stočného nedosáhne procentuálního nárůstu, ke kterému je 
přistupováno v případě jiných provozovatelů vodohospodářské infrastruktury (kdy navýšení 
vůči roku 2022 dosahuje až k 30%). Aktuálně stanovená cena stočného je nastavena tak, aby 
byla sociálně únosná a zároveň zajišťovala ekonomickou udržitelnost provozu kanalizace. Pro 
rok 2023 byla stanovena cena stočného ve výši 59,80 Kč bez DPH za 1 m3 (obec Lhotka není 
plátce DPH). Kalkulovaná výše stočného vychází z finančně – ekonomické analýzy (FEA) pro tvorbu fondu obnovy 
vodohospodářské infrastruktury. FEA je závazným parametrem pro poskytnutí dotace na realizaci kanalizace v obci 
Lhotka z Operačního programu životního prostředí, který je administrován Státním fondem pro životní prostředí. 

Participace členů JSDH obce Lhotka na zajištění požární ochrany v Národním parku České Švýcarsko 

Zastupitelé obce Lhotka by rádi poděkovali členům JSDH obce Lhotka, kteří na základě Dohody o spolupráci při 
zabezpečení požární ochrany (Obec Lhotka x Národní park České Švýcarsko) participovali při zajištění trvalé 

pohotovosti a trvalého dohledu na požářišti v Národním parku České Švýcarsko. Předmětem uzavřené 
Dohody o spolupráci bylo zajištění trvalé pohotovosti družstva včetně požární techniky, zajištění pozice 
trvalého dohledu na požářišti v Národním parku České Švýcarsko na vyhrazeném místě v hasebním 
obvodu a provedení záchranných prací. Obec Lhotka na základě dohody získala finanční odměnu za 

reálné hodiny pobytu v Národním parku České Švýcarsko - sazba za motohodinu a ujetý kilometr, stejně jako služební 
příjem za hodinu (viz darovací smlouvy se zapojenými členy JSDH obce Lhotka). 

Kuželna zapsána do katastru nemovitostí 

Objekt kuželny byl v minulých dnech zapsán do katastru nemovitostí. Kuželna - stavba občanského 
vybavení je tak aktuálně již evidována v katastru nemovitostí a to s adresou Hořejší 09, tj. jako budova 
s číslem evidenčním. Zápisem kuželny do katastru nemovitostí je splněna základní podmínka pro 
realizaci FVE na střeše budovy, která byla dokončena k datu 26.05.2020. Zároveň získává objekt, jehož 
výměra dosahuje 322 m2, vlastní identitu pro místní i širokou veřejnost. 
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Oznámení o konání členské schůze COOP Hořovice, družstvo 

V průběhu ledna (14. 1. 2023) se v obci Lhotka uskuteční členská schůze COOP Hořovice, družstvo. V rámci členské 
schůze proběhne volba pověřeného člena COOP, delegáta a náhradníka za členskou základnu v územní 
působnosti obce Lhotka. Tato skutečnost je dána ukončením mandátu pro dosavadní pověřenou členku 
COOP Hořovice, družstvo.  

Volba pověřeného člena, delegáta a náhradníka se uskuteční v uvedený termín (14. 1. 2023) od 14:00 
hod. v seminární místnosti hasičské zbrojnice obce Lhotka (čp. 26).  V rámci daného zasedání budou sděleny bližší 
informace ohledně programu členské schůze, možném návrhu kandidátů i navazující agendě samotné volby.   

Pošta Partner v Lochovicích 

V průběhu prosince 2022 proběhlo oslovení obce Lhotka prostřednictvím pana starosty obce Lochovice a provozovatele 
pošty Partner v Lochovicích ve věci provozu Pošty Partner. V rámci jednání byly představeny finanční toky vázané na 

provoz Pošty Partner a finanční podporu: Česká pošta, s. p. – provozovatel Pošty Partner a Obec 
Lochovice – provozovatel Pošta Partner. Byla představena finanční bilance a byl vznesen požadavek 
na finanční podporu ze strany obce Lhotka. Celková bilance vycházela cca – 165 tis. Kč. V rámci 
diskuse o představě krytí dané částky bylo konstatováno, že jako vhodný alokační klíč by mohl být 
použit počet obyvatel v rámci spádových obcí (Lochovice – Libomyšl – Lhotka), tj. spoluúčast na 

obec Lhotka připadá cca 25 tis. Kč pro rok 2023. Uvedená částka byla schválena na veřejném zasedání zastupitelstva 
obce Lhotka, a to z důvodu zachování dané služby. 

Místní poplatky pro rok 2023 

Zastupitelstvo obce Lhotka informuje občany, že termín pro uhrazení poplatků za svoz komunálního odpadu a poplatků 

za psy je stanoven nejpozději do 28. 2. 2023, a to včetně chatařů a chalupářů! Výše poplatků za svoz 

komunálního odpadu je pro rok 2023 stanovena ve stejné výši jako v roce 2022 tj. 600,- Kč / osobu trvale 

bydlící.  Chataři a chalupáři hradí 600,- Kč za nemovitost.  

Výše poplatku za psa se pro rok 2023 rovněž 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!!! 

Zimní údržba místních komunikací 

I v letošním roce probíhá zimní údržba místních komunikací v režii JSDH obce Lhotka. Ze strany členů 
JSDH proběhla ve spolupráci s obcí Lhotka kvalitní příprava na zimu (revize přístrojového vybavení a 
zajištění posypového materiálu, stejně jako lokální vyrovnávky na pozemních komunikacích). Doposud 
bylo realizováno šest celoplošných výjezdů, přičemž další výjezdy budou realizovány v závislosti na 
meteorologických a klimatických podmínkách. 

Žádáme občany, aby neparkovali své automobily na místních komunikacích a v navazujícím 
veřejném prostranství uličního prostoru a umožnili tak bezproblémovou zimní údržbu těchto 
komunikaci. Prosíme, zaparkujte si svá auta na svém pozemku v místě k tomu určeném. Pokud bude 
auto zaparkováno nevhodně, způsobuje to komplikace při odhrnování sněhu, posypu a také 
odvozu komunálního odpadu. 
 

Vážení spoluobčané, 

na závěr nám dovolte Vám do nového roku 2023 popřát hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.  

V příštím roce nás čekají velké výzvy v podobě společných aktivit s obcemi Lochovice a Libomyšl vedoucích k navýšení 
kapacity Základní školy (projektová příprava, zajištění stavebního povolení), optimalizaci odpadového hospodářství či 
v rámci provozu společně souvisejících vodohospodářských infrastruktur.  

Kromě daného je nutné realizovat kroky pro snížení provozních nákladů v souvislosti s dramatickým růstem ceny 
elektrické energie (realizace FVE, modernizace veřejného osvětlení či změna vytápění u vybraných objektů). Navíc bude 
započata projektová příprava pro další rozvojové projekty (občanská vybavenost na lokalitě Z1, rekonstrukce obecního 
úřadu či společenského domu čp. 45. Plánováno je v roce 2023 rovněž realizovat obnovu vybraných komunikací (ve 
vazbě na poznatky ze studie na zpomalení dopravy a odvodnění komunikací), diskutovat vytvoření dětské herny či 
získat stavební povolení pro realizaci multifunkčního hřiště či obnovu požární nádrže.  
 


