LHOTECKÉ LISTY

Vydává starosta obce Šárovcova Lhota.

Ročník XIII

Vydává Obec Šárovcova Lhota.

Číslo 1.

Obecní úřad.

Schůze OZ. Na schůzi 19. 12. 2017 a 16. 1. 2018 byly
schváleny tyto body.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program jednání.
2. Rozpočtovou změnu č. 4 dle přílohy.
3. Odměny zastupitelů, vyjádřené procentuální částkou
maximální výše odměn pro rok 2018, která je stanovena nařízením vlády č. 318 z 2. října 2017. Starosta
60%, místostarosta 30%, předsedové finančního a kontrolního výboru a členové zastupitelstva 100%
4. Záměr č. 1/2018: Výběrové řízení na pronájem Obecní
hospody. Výše nájemného 200,- Kč/měsíc. Přihlášky
do 5. 2. 2018. Začátek pronájmu od 1. 3. 2018
5. Rozpočtovou změnu č. 5 dle přílohy.
6. Rozpočtové provizorium pro rok 2018 ve výši 1/12 z
rozpočtu roku 2017, částka 286.500,- Kč/měsíc.
7. Inventarizační komisi ve složení: Pavel Vích, Ing. Miroslav Svoboda, Jiří Holouš.
8. Obecní poplatky pro rok 2018.
Popelnice: 60 litrů
1290,- Kč
80 litrů
1380,- Kč
120 litrů
1450,- Kč
240 litrů
2930,- Kč
1000 litrů
9030,- Kč
Pytle:
10x 60 litrů
600,- Kč (Chalupáři):
Voda:
19,- Kč/m3
Poplatek za psy: 70,- Kč za prvního psa, 140,- Kč za
druhého psa, 280,- Kč za třetího psa, 560,- Kč za čtvrtého
psa, 1120,- Kč za pátého a každého dalšího psa, důchodci

50,- Kč za prvního, ostatní dle standardního ceníku. Štěňata do 6 měsíců jsou osvobozena od poplatků.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení OZ.
2. Hospodaření obce v 2017.
3. Podklady pro návrh rozpočtu obce pro rok 2018 připraví Finanční výbor. Schvalování rozpočtu pro rok
2018 proběhne na veřejné schůzi dne 24. 2. 2018.
4. Dotace na vrt u vodárny bude ve výši 85% z celkové
předpokládané částky 600.000,- Kč.
5. Dětský silvestr proběhne 30. 12. 2017 od 16 hod v OH.
Zajišťuje Lenka Kopysova. Hudba Ing. Miroslav Polák.
6. Odkup 1/8 pozemku 514/13 (cesta kolem statku Kopeckých na Libíně) od Vladka Vícha za cenu 10 Kč/m².
7. Rozhodnutí č. 05211711 o poskytnutí finančních pro
středků ze Státního fondu životního prostředí ČR ve
výši 518.925,- Kč (80% ze základu pro stanovení podpory) na akci Zdroj pitné vody obce Šárovcova Lhota
(Vrt k vodárně). Termín dokončení akce a uvedení do
trvalého provozu do 31. 12. 2018. Termín předložení
ZVA do 31. 3. 2019.
8. Změnu formy poskytování služeb České pošty
v prodejně v Šárovcově Lhotě. Z výdejního místa bude
od 1. 2. 2018 Partner Šárovcova Lhota s rozšířenou
možností příjmu a výdeje uložených zásilek.
Sběrný dvůr. Bohužel ani na závěr loňského roku jsme
se neubránili lapkům a došlo k „vykradení“ kůlny ve sběrném dvoře. Píšu záměrně o vykradení, protože v kůlně není
již nic cenného a případný lupič musí být po překonání
zámku (což je tedy jediná škoda, kterou nám svým jednáním způsobí) docela překvapený. V letošním roce bychom
chtěli realizovat oplocení sběrného dvora a tím snad i zamezit těmto krádežím.

Obecní hospoda. Obec obdržela v řádném termínu jednu žádost na provozování naší hospody. Od 1. března
2018 bude novým nájemcem Obecní hospody paní Kopecká z Lánů. Otevírací dobu plánuje mimo sezónu na středu,
pátek a sobotu vždy od 17 hodin. Se začátkem turistické
sezóny navýší počet provozních dní dle poptávky.
Veřejná schůze. Veřejná schůze Obecního zastupitelstva
bude v sobotu 24. února 2018 od 18 hodin v sále Obecní
hospody. Hlavním bodem jednání je schválení rozpočtu
obce na rok 2018. Návrh rozpočtu je vyvěšen na úřední
desce i na internetových stránkách obce a je přílohou těchto listů.
Kultura a sport.
Hasičský bál. V pátek 23. února pořádá SDH v Obecní
hospodě Hasičský bál. K poslechu i tanci hraje hořická
skupina PROTEUS. Za sponzorské dary do tomboly předem děkujeme. Vaše dary můžete přinést ve středu i v pátek do hospody.
Hasiči. Sbor dobrovolných hasičů v Šárovcově Lhotě pořádá nábor mladých, malých a ještě mladších dětí, kteří
nechtějí jenom sedět doma u počítače, ale chtějí poznat co
je to být hasičem. Běhat s hadicí a proudnicí, střílet ze
vzduchovky, vázat ty správné uzle a hlavně být u toho,
když se něco děje. Proto děti neváhejte a přihlaste se. První
schůzka bude v sobotu 3. března od 16 hodin v hasičárně.
Karty. V pátek 9. března 2018 se bude konat v Obecní
hospodě již 12. ročník mariášového turnaje v červené čtyřce „Zapomenutý čert“. Zájemci o účast v něm se hlaste u
Vládi Hátle nebo v hospodě. Pro hráče budou připraveny
pěkné ceny.

Maškarní rej. Rejdění a dovádění malých strašidélek,
princezen, draků a všech pohádkových bytostí se bude konat v sobotu 24. března 2018 od 15 hodin v sále Obecní
hospody. Do rytmu tance účastníky roztočí DJ David. Pro
děti jsou připravené hry, soutěže a samozřejmě i ta nejdůležitější „O nejhezčí masku“. Vítěz jistě dostane suprovou
cenu.
Květná neděle. Letos připadá tento svátek na poslední
březnovou neděli, tedy na 25. března. Sraz děvčat je v 8
hodin u Obecní hospody. Líta pro kolednice budou zajištěna a říkanku nebo písničku si kolednice nacvičí společně
při srazu.
Omalovánka pro nejmenší.

