LHOTECKÉ LISTY

Vydává starosta obce Šárovcova Lhota.

Ročník XI

Vydává Obec Šárovcova Lhota.

Číslo 3.

Obecní úřad.
Na schůzi OZ byly schváleny tyto body.
26. 2. 2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje na:
- Prodej pozemku parcelní číslo 780/9 o výměře 939 m2
(na Vyšehradě) paní Janě Kuželové z Podhorního Újezdu
č.p. 71. Cena 300 Kč/m² - dle stávajících pravidel prodeje
s možnou vratkou 50,- Kč/m².
- Vyrovnaný rozpočet obce pro rok 2016 ve výši
3.500.900,- Kč s jednotlivými položkami dle přílohy č.1.
15. 3. 2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu ÚP
Šárovcova Lhota.
- Konkurz na zahradníka obce. Odměna 80,- Kč/hod po
zdanění.
Zastupitelstvo vydává:
- Územní plán Šárovcova Lhota formou opatření obecné
povahy č. 1/2016.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- Nabídku od firmy Přeprava osob Jičín - Simona Grácová
na služby pro seniory. Nabídkový leták bude vyvěšen na
Úřední desku.
Podrobnosti na http://www.preprava-jicin.cz/
Další řádné zasedání OZ se uskuteční 19. 4. 2016 od 19
hod na OÚ.

Poplatky. Obec již začala s výběrem poplatků za odvoz
odpadu, odebranou pitnou vodu, psy a pronájem
pozemků. Poplatky je možné po dohodě s obcí rozdělit na
dvě splátky. Zaplatit je lze hotově na Obecním úřadě paní
pokladní Lence Kopysove v úřední den, tedy úterý, v
obchodě potravin nebo převodem na účet obce. V tomto
případě napište dotaz na e-mail obce obec@sarovcovalhota.cz o výši poplatku, a obratem Vám bude zaslán
rozpis, celková částka Vaší platby a číslo účtu obce s
variabilním symbolem. Do zprávy pro příjemce napíšete
jméno vlastníka nemovitosti.
Školení řidičů. 2. března 2016 se konalo v Obecní
hospodě školení řidičů motorových vozidel. Tohoto školení,
zaměřeného na novinky v silničním provozu, se zúčastnilo
31 občanů.
Územní plán Obce Šárovcova Lhota je ke zhlédnutí na
internetových stránkách obce v odkazu:
http://www.sarovcovalhota.cz/?page=uredni_deska_detail&id=75
Zahradník. Obec Šárovcova Lhota vypisuje pracovní
nabídku na pozici zahradník pro rok 2016 s nástupem od
25. dubna 2016. Jedná se o údržbu zeleně, což obsahuje
práce s malotraktorem na sečení a odvoz trávy, chemickou
ochranu chodníků a práce s křovinořezem, plotostřihem a
ruční rotační sekačkou. S žadatelem bude uzavřena
dohoda o provedení práce do 300 hodin. Plat 80,- Kč/hod.
čistého po zdanění. Údržba zeleně se provádí v Obci
Šárovcova Lhota a osadě Libín dle mapy udržovaných
ploch. Uzávěrka žádostí je 17. dubna 2016 do 17 hodin.
Své žádosti dejte zalepené v obálce do poštovní schránky
na obecním úřadě Šárovcova Lhota.
Cesta. Po odstranění vyhořelé ruiny jsme přistoupili
k zemním pracím na rozšíření cesty a chodníku. Povrch

chodníku bude asfaltový a bude plynule navazovat na již
stávající část a končit u schodů k Pomníku padlých.
Součástí této úpravy je i opěrná zeď svahu, která bude
vystavena z tvárnic ztraceného bednění do výšky cca 120
cm.
Objížďka. Od 30. května 2016 bude uzavřena cesta od
Hamerského mlýna do Lázní Bělohradu. Důvodem této
uzávěry je oprava všech tří mostů na rovince. Objízdná
trasa povede přes naši obec a má trvat až do 30. října.
Nebezpečné odpady. V neděli 17. 4. 2015 v 13.55 hodin
bude odvezen firmou SKS s.r.o. Jablonec nad Nisou
nebezpečný komunální odpad. Jedná se o pravidelný jarní
odvoz všech složek odpadů, které netřídíme do pytlů.
Divadelní představení. V sobotu 16. dubna 2016 se
koná v sále Obecní hospody vystoupení OS Krakonoš
z Vysokého nad Jizerou. Začátek představení je v 18
hodin. Herci zahrají pásmo krkonošských písniček a
příběhy místních písmáků. Vstupné je 50 Kč.
Čarodějnický rej. Slet všech místních i přespolních
čarodějnic se koná v sobotu 29. 4. 2016 od 20 hodin v sále
Obecní hospody. K čarodějnickým hrám hraje DJ Polák.
Čarodějnice. Slet všech malých, velkých, místní i
přespolních čarodějnic se za odborného dozoru hlavní
čarodějky Petry Vaničkové koná v sobotu 30. dubna 2016
od 14 hodin na návsi. Jistě nebude ani zde chybět soutěž o
„Nejkrásnější čarodějnici“.
Brigáda. Na sobotu 23. dubna plánujeme brigádu na
přípravu tenisového a volejbalového hřiště po zimní
sezóně. Zájemci o tento druh sportovního vyžití mají sraz
na hřišti v 9.00 hodin. Vezměte sebou kolečko na rozvoz
antuky, hrabě a lopaty.

