LHOTECKÉ LISTY

Vydává starosta obce Šárovcova Lhota.

Ročník IX

Vydává Obec Šárovcova Lhota.

Číslo 3.

Obecní úřad.
Jednání OZ. Zastupitelstvo obce schválilo na svém jednání
ve dnech 20. 5. a 17. 6. tyto body.
 Opravy obecních komunikací metodou tekutého asfaltu a
stěrku v rozsahu dvou aut což je cca 18 tun. Předpokládaná
cena do 62.000,- Kč.
 Závěrečný účet obce za rok 2014 a souhlasí s celoročním
hospodařením obce bez výhrad.
 Dále účetní závěrku obce za rok 2014 a převod výsledku
hospodaření ve výši 863.456,73 Kč do roku 2014.
 Směnnou smlouvu mezi Obcí Šárovcova Lhota a firmou
Progles s.r.o. na pozemky ležící u železniční vlečky a v
areálu firmy Progles s doplatkem ve prospěch Obce
Šárovcova Lhota ve výši 11.210,- Kč.
 Příspěvek 5.000,- Kč pro občanské sdružení Babybox pro
odložené děti - STATIM na zřizování nových babyboxů
(plánuje se i zřízení babyboxu v Jičíně).
 Příspěvek 10.000,- Kč na sochařskou akci "Svatováclavské
dřevosochání", která se uskuteční v Šárovcově Lhotě v
předpokládaném termín 27. září 2014 (4. říjen 2014) za
účasti čtyř uměleckých řezbářů. Sochy zůstanou majetkem
obce.
 Schválení dotačního programu Obnova sportoviště a
technického
zázemí
(Identifikační
číslo
EDS:
117D914003704, konečná částka 220.500,- Kč z toho
162.450,- Kč z dotace) a stanovení termínu realizace akce
do 31.12.2014 a termínu předložení dokumentace k
závěrečnému vyhodnocení akce do 30.6.2015.
 Schválení dotačního programu Oprava obecního úřadu Šárovcova Lhota (Identifikační číslo EDS: 117D914003703,
konečná částka 260.000,- Kč z toho 173.700,- Kč z dotace)
a stanovení termínu realizace akce do 31. 12. 2014 a

termínu
předložení
dokumentace
k
závěrečnému
vyhodnocení akce do 30. 6. 2015.
 Zadání vypracování projektu na výměnu čističky u Obecní
hospody firmě IKKO s.r.o. z Hradce Králové. Předběžná cena
projektu je do 10.000,- Kč. Tento projekt je nutný k žádosti
o dotaci z MŽP, kde obec žádá a má předschválenou částku
200 000,- Kč s 20% podílem obce.
Dále zastupitelstvo vzalo na vědomí dokončení veřejného
osvětlení na kopci a pověřilo starostu k přípravě setkání
s chalupáři, které proběhne letos v Šárovcově Lhotě v sobotu
26. 7. 2014. Místo setkání upřesníme včas v návaznosti na
předpověď počasí.
Usnesení z posledního zasedání je vždy na úřední desce a
všechna usnesení jsou zveřejněna na internetových stránkách
obce.
Volby do OZ. 10. a 11. října 2014 se uskuteční volby do
obecního zastupitelstva. Vyzývám touto
cestou všechny občany, kteří chtějí
pracovat pro obec a kandidovat do jejího
zastupitelstva, aby se přihlásili u starosty
a vyzvedli si dokumenty potřebné k
registraci kandidáta. Tyto registrace je
třeba odevzdat nejpozději do 5. srpna
2014 na Městském úřadě v Lázních
Bělohrad nebo do 4. srpna na Obecní úřad zde ve Lhotě, odkud
budou předány k registraci tamtéž. Počet členů pro příští
volební období zůstává stejný, tedy 7 členů.
Setkání partnerských obcí. Letošní setkání tří obcí spojených
jmény s hejtmanem Šárovcem se uskuteční v sobotu 12.
července 2014 na moravské půdě v obci Šarovy. Zájemci o tuto
jednodenní cestu a reprezentaci naší obce se závazně nahlaste
do 1. července 2014 u starosty obce.
Uzavírka cesty. Oprava mostu se blíží do
finále. Dle sdělení firmy M – silnice, která
opravu mostu provádí, bude otevřen v polovině
července. Pokládku asfaltového povrchu mají
naplánovanou na 1. července.

Kultura a sport
Tenis. V sobotu 14. června se konal již 7.
ročník tenisového turnaje „Memoriál Laďky
Kadečky“ za účastí čtyř dvojic hráčů. Z herního
systému každý s každým vzešlo po náročných
bitvách v nádherném počasí toto konečné
pořadí. Na čtvrtém místě se umístili „Fousáči“
David Marek a Lukáš Jiránek, před nimi na
třetím místě „Hezouni“ Pavel Draštík a Miroslav
Svoboda. Druhé místo obsadili „Kůrovci“ Zbyněk Jiránek a
Ondra Pecháček a vítězem turnaje a majitelem putovního
poháru pro letošní rok se stali „Dědci“ Josef Petráček a Pavel
Vích.
Dětský den se konal v poslední květnové sobotní odpoledne.
Asi 28 dětí a rodičů se vydalo od Obecní
hospody zadem kolem studánek a lesní
cestou přes Libín až k „Obecníku“ na
šipkovanou. Trasa plná připravených
úkolů, hledání předmětů a řešení různých
otázek byla zakončena objevením sladkého
pokladu! Po návratu na terasu u Obecní
hospody měly děti připravené občerstvení,
lukostřelbu a závěrečný fotbálek.
Brigáda. Vyhlašuji brigádu na sobotu 5. července 2014 od 8.³º
hodin, při které bychom chtěli zvelebit prostory naší obce. Práce
bude rozdělena dle počtu brigádníků. Vezměte sebou nářadí na
odstranění plevele, hrabičky a kolečko na odvoz. Sraz bude na
terase u hospody.
Hospoda.
Obecní
hospoda
Šárovcova Lhota Vás zve v pátek 11.
července 2014 od 20 hodin na letní
prázdninovou zábavu s vystoupením
„TRAVESTI SHOW“. K poslechu a
tanci hraje DJ. Jirka Čeřovský.

