LHOTECKÉ LISTY

Vydává starosta obce Šárovcova Lhota.

Ročník XI

Vydává Obec Šárovcova Lhota.

Číslo 2.

Obecní úřad.
Na lednové schůzi OZ byly schváleny tyto body.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Hospodaření obce za měsíc prosinec 2015.
2. Mzdy pro obec bude dělat paní Kvasničková, která zpracovává
účetnictví pro obec.
3. Na všechny obecní budovy bude vyhotoven energetický štítek.
4. Povodí Labe začne letos čistit koryto Javorky od mostu ve
Lhotě směrem proti proudu.
5. Dne 26. 1. 2016 bude schůze finanční komise od 19 hod,
která připraví návrh rozpočtu.
6. Turnaj v Mariáši proběhne 5. 2. 2016.
7. Další řádné zasedání OZ bude 9. 2. 2016 od 19 hod.
Na únorové schůzi OZ byly schváleny tyto body.
1. Návrh rozpočtu obce pro rok 2016 připravený finanční
komisí. Schválení rozpočtu se uskuteční na schůzi dne 26. 2.
2016 od 19 hod v Obecní hospodě.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Hospodaření obce za měsíc leden 2016.
2. Usnesení z jednání OZ ze dne 19. 1. 2016.
3. Hospodaření obce v měsíci lednu 2016.
4. Vyjádření od firmy ČEZ k šikmým sloupům elektrického
vedení na Bertoldce - budou řešeny generální opravou v roce
2017.
5. Na turnaj v curlingu „O pohár hejtmana Královehradeckého
kraje 2016“, který se bude konat 26. 3. 2016 je přihlášeno jedno
družstvo z naší obce.
6. Další řádné zasedání OZ bude 26. 2. 2016 od 19 hod.

Veřejná schůze OZ.
Pozvánka na veřejné zasedání OZ Šárovcova Lhota, které se
koná v pátek 26. února 2016 od 19.00 hodin v sále Obecní
hospody.
Program schůze:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Rozpočet obce na rok 2016.
3. Diskuse.
4. Závěr.

Sbor dobrovolných hasičů v Šárovcově Lhotě
si Vás dovoluje srdečně pozvat na

Hasičský bál
který se koná 27. února 2016
od 20ºº hodin v sále Obecní hospody.
K tanci a poslechu hraje
DUO PROTEUS.
Za dary věnované do tomboly
předem děkujeme.
Tombola se vybírá ve středu 24. února od 17 hodin v OH.
Školení řidičů. Obec Šárovcova Lhota pořádá 2. března 2016
od 17 hodin v Obecní hospodě školení řidičů motorových
vozidel. Zájemci o toto školení se přihlaste do 27. února
v obchodě nebo v hospodě. Školení je pro občany a chalupáře ze
ŠL zdarma, ostatní zájemci zaplatí 130 Kč.
Přijďte si poslechnout co je vše nové v pravidlech SP a na
cestách od doby, kdy jste získali řidičské oprávnění. Školení
nám provede Mgr. Petr Semerák.

