LHOTECKÉ LISTY

Vydává starosta obce Šárovcova Lhota.

Ročník XI

Vydává Obec Šárovcova Lhota.

Číslo 1.

Nejprve bych chtěl všem občanům,
chalupářům a čtenářům
Lhoteckých listů popřát
vše nejlepší, hodně zdraví
a spokojenosti v Novém
roce 2016.
Obecní úřad.
Schůze OZ. Na schůzi OZ byly schváleny tyto body.
1. Prodej stavebního pozemku v lokalitě „Na Vyšehradě“
manželům Kamlerovým ze Studénky u Nové Paky.
2. Dále prodej již užívaných pozemků soukromými osobami
dle záměru prodeje č. 3., vyvěšeném na úřední desce od
6. prosince roku 2015.
3. Rozpočtové provizorium na rok 2016 ve výši 295 845,Kč/měsíc, což se rovná 1/12 schváleného rozpočtu roku
2015 a rozpočtovou změnu č. 3 dle přílohy.
4. Příkaz k inventarizaci, plán inventarizace a inventarizační
komisi.
5. Výši poplatků pro rok 2016 za odvoz KO, odběr vody a
poplatek ze psů.
(2) Rozpočtové provizorium na rok 2016. Jedná se o možné
maximální čerpání finančních prostředků do doby, než se
schválí rozpočet obce. Pro letošní rok je stanovena částka
295 845,- Kč na měsíc. Veřejná schůze k rozpočtu je
naplánována na pátek 26. února 2016 v Obecní hospodě.

(5) Výše poplatků pro rok 2016. Pro odvoz komunálního odpadu
a poplatku ze psů se nic nemění. Výše zůstává stejná jako
v roce 2015. Mění se poplatek za odběr pitné vody. Jeho cena se
z důvodu nárůstu vstupních cen (rozbory vody) zvyšuje o jednu
korunu, to znamená, že jeden kubík odebrané vody bude stát
16 Kč.
Kotlíková dotace. Jak jsme již v minulém čísle listů
informovali, bude 11. ledna 2016 zahájen příjem žádostí občanů
o tuto dotaci. Podrobnosti najdete na internetových stránkách
Královéhradeckého kraje v sekci dotace:
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/grantydotace/dotace-2015/ziv-prostredi/dotace-na-vymenuzastaralych-zdroju-vytapeni-_kotlikove-dotace_-80788/
Přehrada. Na začátku prosince byli pozváni Ministerstvem
zemědělství zástupci všech obcí povodí Odry a Labe, na jejichž
území se opětovně objevil záměr vytvoření vodní nádrže. Za naši
obec se schůzky zúčastnil starosta s místostarostou a
megalomanský záměr vybudování přehrady kategoricky odmítli.
Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s
ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální
zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
aktualizované údaje k 1. 11. 2015 o nemovitostech, jejichž
vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou onačeni dostatečně určitě v
katastru nemovitostí. Podle ust. § 65 odst. 1 zákona č.
256/2013 Sb. vynikla Úřadu povinnost převzaté údaje vést v
evidenci a uveřejnit na svých internetových stránkách
způsobem umožňujícím dálkový přístup a zároveň tuto údaje
předat obecnímu úřadu obce. S ohledem na výše uvedené byla
obci zaslána příloha k uveřejnění. Seznam nemovitostí s
nedostatečně identifikovaným vlastníkem, uveřejněný na
webových stránkách úřadu spolu s výzvou a informací pro
občany:
http://www.uüsvm.cü/nedostatecne-urciteidentifikovani-vlastnici-2140-0-85/ , v třídění podle územních
pracovišť úřadu a okresů, bude pravidelně čtvrtletně
aktualizován.

Kalendář 2016. V kalendáři jsou použity fotografie ze
společenských akcí naší obce za několik let. Již tradičně jsou
vyznačeny informace o sběrném dvoře a službu konajícím
zastupiteli, odvozu komunálního odpadu a akce předem
datumově známé. Mezi občany byl distribuován závěrem
loňského roku 2015 a pro nepřítomné občany a chalupáře je
uložen v obchodě, kde si jej mohou vyzvednout. Kalendář vyšel
v nákladu 200 kusů.
Kultura a sport
Divadlo. Prohlídku adventně nazdobené Prahy a návštěvu
velice krásného divadelního představení „Jak jsem se ztratil
aneb Malá vánoční povídka“ v divadle „V Dlouhé“ tentokrát
využilo 24 občanů. V těchto kulturních záležitostech bychom
chtěli i nadále pokračovat a připravit zájezd za kulturou i
v letošním roce.
Tříkrálová sbírka. Dnes, tedy v úterý 5. ledna 2016
v odpoledních hodinách navštíví naši obec tři králové: Kašpar,
Baltazar a Melichar v podání Ondry Vaníčka, Vítka Hrnčíře a
Nikolase Štovíčka. V doprovodu Miroslava Lonera provedou
sbírku pro Oblastní charitu v Jičíně. Předem děkujeme, za
každý finanční příspěvek a za to, že nám pomáháte pomáhat.
Karty. V pátek 5. února 2016 se koná od 16 hodin v Obecní
hospodě již 10. ročník mariášového turnaje v červené čtyřce
„Zapomenutý čert“. Přihlášky do tohoto turnaje můžete posílat
emailem na adresu obce: obec@sarovcova-lhota.cz nebo ústně
přímo pořadateli Vladimíru Hátlovi.
Masopust. V sobotu 16. ledna 2016 se uskuteční „Hospodský
masopust“. Výrobky z vepřového masa jako jsou jitrnice,
tlačenka, prejt a polévka s ovarem si bude možné koupit
odpoledne po 15 hodině v Obecní hospodě. Zabíjačkový guláš,
řízečky a všechny další dobroty budou zároveň podávány
k chuti a snědku hostům v hospodě.

Omalovánka pro nejmenší.

Šťastný Nový rok
2016

