LHOTECKÉ LISTY

Vydává starosta obce Šárovcova Lhota.

Ročník XXV

Vydává Obec Šárovcova Lhota.

Číslo 1.

Obecní úřad.

Na schůzích OZ byly schváleny tyto body.
 Rozpočtové provizorium pro rok 2020 ve výši 1/12 z
rozpočtu roku 2019, částka 353 700,- Kč/měsíc.
 Poplatky pro rok 2020:
 Popelnice (v nezměněné výši)
Popelnice

Vlastní nádoba

Pronájem

Zapůjčená celkem

60 litrů

1 390 Kč

120 Kč

1 510 Kč

80 litrů

1 480 Kč

120 Kč

1 600 Kč

110/120 litrů

1 530 Kč

130 Kč

1 660 Kč

240 litrů

2 860 Kč

230 Kč

3 090 Kč

1000 litrů

9 060 Kč

1 370 Kč

10 430 Kč

Pytle 10 x 60 litrů

600 Kč

-

-

 Poplatek pro chalupáře na Libíně 550,- Kč.
 Poplatek za vodu ve výši 25,- 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/psa za prvního psa, ostatní
dle standardního ceníku. Štěňata do 6 měsíců jsou
osvobozena od poplatků.
 Prodej pozemků přilehlých k nemovitostem žadatelů.

 Inventarizační komise ve složení: Pavel Vích, Ing.
Václav Dobeš, Petra Vaníčková.
 Podpis smlouvy s provozovatelem prodejny Švamberk Invest, s.r.o. o poskytnutí dotace na provoz
prodejny ve výši 98 000,- Kč na rok 2020. Na základě této smlouvy žádáme o dotaci Královehradecký
kraj, který vyhlásil dotační program na výdaje spojené se zachováním nebo obnovou stálé prodejny.

Veřejná schůze. Veřejná schůze Obecního zastupitelstva se koná v sobotu 29. února 2020 od 18 hodin v sále
Obecní hospody. Hlavním bodem jednání je schválení rozpočtu obce na rok 2020. Návrh rozpočtu je k nahlédnutí v
obchodě (úřední desku nám porazila vichřice SABINA) i na
internetových stránkách obce a je přílohou těchto listů.
Poplatky obce. Koncem měsíce března začne paní Kopysova odepisovat stav vodoměrů a od poloviny dubna začneme vybírat místní poplatky za odpady, vodu a psy. Pro
zájemce je možnost zaplacení poplatků prostřednictvím
internetu na účet obce 266 28 541/0100 u KB. Variabilní
symbol zůstává stejný jako v předešlém roce, tedy čp. dané
nemovitosti a do zprávy pro příjemce Vaše jméno.
Kalendář 2020. Námětem letošního kalendáře v nákladu 220 ks jsou letecké snímky naší obce. Kalendáře jsou
uloženy v obchodě, kde si jej mohou občané a chalupáři
vyzvednout. Do každé nemovitosti je poskytnut zdarma
jeden kus a každý další kalendář stojí 50 Kč. Cena letošního výtisku byla vyšší, proto je každý další za příplatek. Fotografie z kalendáře budou od soboty vystaveny v sále
Obecní hospody a zde si budete moci fotku (nebo výřez
z ní) objednat.

Zahradník Obec Šárovcova Lhota vyhlašuje pracovní
nabídku na pozici zahradník. Náplň práce je údržba zeleně, sečení trávy travním traktorem, práce křovinořezem,
plotostřihem a chemická ochrana chodníků. Platové podmínky: Se zájemcem bude uzavřena dohoda o provedení
práce se mzdou 120,- Kč/hod. čistého po zdanění. Nástupní termín je 1. dubna 2020. Uzávěrka žádostí je 17.
března 2020 v 18 hodin. Své žádosti na tuto pracovní nabídku podejte v obálce do poštovní schránky na Obecním
úřadě.
Klubovna. V pronajaté budově nádraží od SŽDC opravujeme jednu místnost pro schůzky malých hasičů. Zbývá
nám položit lino a připojit akumulační kamna. Ostatní
místnosti po bývalém bytu využíváme jako skladiště pro
obecní účely.
Dětské hřiště. V loňském roce jsme vyměnili herní prvky na hřišti. Chtěli bychom v tomto pokračovat a každý
rok hřiště rozšířit o další „kousky“. V letošním roce přibyde
velká skluzavka a pár venkovních her. Jakých? To bude
překvapení. Jednu sestavu (houpačku se skluzavkou) jsme
pořídili i k Obecní hospodě.
Obecní hospoda. Naše hospoda změnila od 3. února
provozovatele. Novým nájemcem je pan Libor Nosek
z Lukavce. Provozní doba je prozatím středa a pátek, a
plánované akce v sobotu. S nástupem jara bude provoz
rozšířen i na další dny v týdnu. Zároveň bych chtěl poděkovat Janě Kadečkové za provozování hospody do konce
loňského roku. V lednu, kdy omezený chod hospody zajišťovala obec, byla vyměněna stará kachlová kamna za nová
silnější.
Veřejné osvětlení. V lokalitě „Na Vyšehradě“ byly instalovány dvě nové lampy pouličního osvětlení k překlenutí
tmavého místa mezi posledním domem a zastávkou auto-

busu. Na podzim loňského roku jsme na žádost občanů
Vyšehradu a s jejich vlastní pomocí instalovali značky
„ZÓNA“ určených ke zpomalení rychlosti projíždějících aut.
V této části budou ještě namontovány zpomalovací retardéry.
Kultura a sport.
Karty. V pátek 28. února 2020 se bude konat v Obecní
hospodě již 14. ročník mariášového turnaje v červené čtyřce „Zapomenutý čert“. Přihlášky do turnaje přijímá Vladimír Hátle. Pro hráče budou připraveny pěkné ceny.
Školení řidičů. Obec Šárovcova Lhota bude pořádat 4.
března od 18 hodin v Obecní hospodě školení řidičů motorových vozidel. Zájemci o toto školení se přihlaste do 29.
února v obchodě nebo v hospodě. Školení je pro občany a
chalupáře ze ŠL zdarma, ostatní zájemci zaplatí 200 Kč.
Přijďte si poslechnout co je vše nové v pravidlech SP a na
cestách od doby, kdy jste získali řidičské oprávnění. Školení nám provede pan Lejsek z Hořic.
Maškarní rej. Obec Šárovcova Lhota a Lhotecké maminy
pořádají v sobotu 21. března 2020 od 15 hodin maškarní
rej. Pro děti jsou připravené hry, soutěže a samozřejmě i ta
o nejhezčí masku.
Hasičský bál. V sobotu 22. února pořádali hasiči
v Obecní hospodě Hasičský bál. Tímto ještě jednou děkují
za sponzorské dary do tomboly.
Masopust. V březnu plánuje provozovatel hospody uspořádat vepřové hody. Zájemci o řeznické výrobky jako jsou
tlačenka, prejt, kroupy, jitrnice či polévka, si je mohou
předem v hospodě objednat.

