LHOTECKÉ LISTY

Vydává starosta obce Šárovcova Lhota.

Ročník XXIV

Vydává Obec Šárovcova Lhota.

Číslo 1.

Obecní úřad.

Na schůzích OZ 12/2018 a 1/2019 byly schváleny tyto
body.
 Rozpočtová změna č. 4.
 Rozpočtové provizorium pro rok 2019 ve výši 1/12 z
rozpočtu roku 2018, částka 366.500,- Kč/měsíc.
 Poplatky pro rok 2019.
 Popelnice:
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 23,- 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.
 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 60.000,- Kč na rok 2019. Na základě této smlouvy žádáme o dotaci Královehradecký
kraj, který vyhlásil dotační program na výdaje spojené se zachováním nebo obnovou stálé prodejny.
 Veřejnosprávní smlouva mezi městem Jičín a obcí
Šárovcova Lhota ohledně výkonu přenesené působnosti ve věcech projednání přestupků s platností od
1.1.2019 do 31.12.2022.
 Prodej části pozemku (ostatní komunikace) č. 942 na
Libíně, který vede středem pozemků MUDr. Alexandry Kracíkové (pastviny). Předpokládaná plocha (3/4
z celkové výměry) je cca 1500 m3. Schválená cena
10,- Kč/m3 + náklady na vyměření a převod.
 Podepsání smlouvy se společností D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočkou pro ČR, zastoupenou panem
Pavlem Burešem na právní služby při zastupování
obce. Výše plnění 1 mil Kč/1 případ. Cena je 9.650,Kč/rok.
 Strategický rozvojový dokument obce.
Veřejná schůze. Veřejná schůze Obecního zastupitelstva se koná v sobotu 23. února 2019 od 18 hodin v sále
Obecní hospody. Hlavním bodem jednání je schválení rozpočtu obce na rok 2019. Návrh rozpočtu je vyvěšen na
úřední desce 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 zůstává 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 2019. Námětem letošního kalendáře v nákladu 220 ks je oslava výročí naší obce. Kalendáře jsou uloženy v obchodě, kde si jej mohou naši občané a chalupáři
vyzvednout.
Sběrný dvůr. Bohužel ani v loňském roce jsme se neubránili lapkům a došlo k několikanásobnému „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. Doufáme, že
v letošním roce dojde konečně k odkupu pozemku od státu
a budeme moci realizovat oplocení sběrného dvora a tím
snad i zamezit těmto krádežím.
Ve sběrném dvoře není kontejner na velkoobjemový odpad z důvodu jeho opravy. Tento odpad je možné odvézt do
SD v Mlázovicích.
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. březen 2019. Uzávěrka žádostí je 15.
března 2019 v 18 hodin. Své žádosti na tuto pracovní nabídku dejte v obálce do poštovní schránky na Obecním
úřadě.
Kultura a sport.
Hospodská zabíjačka. V sobotu 16. února 2019 se bude
konat v Obecní hospodě zabíjačka. Zájemci o řeznické výrobky jako jsou tlačenka, prejt, kroupy, jitrnice či polévka,
si je mohou předem objednat v obchodě nebo v hospodě do
8. února 2019. Objednané výrobky budou k vyzvednutí v
sobotu k večeru v hospodě. Večer se Obecní hospodě konají vepřové hody. Součástí hodů bude i masopustní průvod

v maskách. Podrobnosti o průvodu Vám poskytne Jana
Kadečková. Přijďte ochutnat, pobavit se a zazpívat si.
Karty. V pátek 22. února 2019 se bude konat v Obecní
hospodě již 13. ročník mariášového turnaje v červené čtyřce „Zapomenutý čert“. Přihlášky do turnaje přijímá Vladimír Hátle nebo Kadečkovi v hospodě. Pro hráče budou připraveny pěkné ceny.
Školení řidičů. Obec Šárovcova Lhota pořádá 21. února
2019 od 17,30 hodin v Obecní hospodě školení řidičů motorových vozidel. Zájemci o toto školení se přihlaste do 15.
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.
Hasičský bál. V sobotu 2. března pořádá SDH v Obecní
hospodě Hasičský bál. K poslechu i tanci hraje hořická
skupina DUO PROTEUS. Osobní pozvání a předprodej
vstupenek zajistí místní hasiči 15. a 16. února. Za případné sponzorské dary do tomboly předem děkujeme. Můžete
je přinést ve středu nebo v pátek před bálem do hospody.

