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INFORMACE ZASTUPITELSTVA
OBCE UHLÍŘSKÁ LHOTA
Řešíme průběžně velké množství věcí,
některé jsme převzali, některé jsou již
„naše“.
Snažíme se o všem, co se děje v Obci i na
OÚ, informovat. Úřední desky jsou
průběžně aktualizovány, všichni zastupitelé
mají svoje úřední emailové adresy, vytvořili
jsme Facebook stránky obce.
Děkuji všem zastupitelům za jejich práci.
Velmi si vážím toho, že věnují práci pro
Obec svůj volný čas.
V neposlední řadě děkuji i pracovnici OÚ.
Převedla nás z jednoho období do druhého
bez větších potíží.
Přeji si a pevně doufám, že spolupráce ZO,
občanů i spolků bude pokračovat tak, aby
na prvním místě byl zájem a prospěch Obce
a těch, kteří v ní žijí.

Slovo starostky
Vážení přátelé,
děkujeme všem, kteří vhodili svůj hlas do
volební schránky a všem, kteří nás
podpořili.
Vážíme si Vaší důvěry, a doufáme, že
budeme pracovat tak, aby se nám tu
společně dobře žilo.
Náš největší a nejdůležitější cíl je
vybudovat v obci splaškovou kanalizaci, a
pokud to bude možné i vodovodní řad.
Musíme aktualizovat Územní plán obce, s
tím souvisí i tvorba Strategického plánu
Obce. Tyto dokumenty jsou nyní již
nedílnou součástí žádostí o dotace. V
současné době má Obec podanou žádost o
dotaci na MMR na akci“ Stavební úpravy
hasičské zbrojnice čp. 80, Rasochy“.

Markéta Pospíšilová
___________________________________________________________________________
Nejprve bych chtěla poděkovat všem, kteří nám, zvoleným zastupitelům, projevili ve volbách
důvěru a dali svůj hlas. Naším cílem je úřad otevřený všem občanům, rádi si vyslechneme
Vaše podněty a návrhy k rozvoji obce a uvítáme Vaši účast nebo případnou spolupráci při
obecních akcích. Priority obce pro následující volební období jsou dané a bude se o nich
diskutovat v pátek 22. 3. 2019 od 19h v obecní hospodě, kam Vás tímto srdečně zvu :)
Petra Marková, místostarostka
___________________________________________________________________________
Za prvé bych chtěla poděkovat všem občanům, kteří mi dali svůj hlas, a mohla se stát
nejmladší zastupitelkou naší Obce. Za finanční výbor, bych ráda informovala především o
rozpočtu obce na rok 2019. Zásadně jsme snížili položku odměn pro zastupitele, a to téměř o
50%. Ušetřené výdaje jsme přesunuli například do položek záležitosti kultury, či využití
volného času dětí. Díky změnám mobilních tarifů u O2 ušetříme také nemalé částky.
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Důležitým krokem pro naši Obec bude také vstup do MAS Zálabí (Místní akční skupina) v
polovině dubna 2019.
Ing. Pavlína Lehká, finanční výbor
___________________________________________________________________________
5. -6. října 2018 proběhly volby do zastupitelstva. Chtěl bych touto formou poděkovat všem
spoluobčanům za projevenou důvěru. Jako novému členovi zastupitelstva mi byla přidělena
funkce: Předseda pro místní rozvoj a údržbu zeleně. Jelikož v tomto oboru již 6. rokem
pracuji, pokusím se předat moje zkušenosti a informace do našich obcí. Rád bych, aby naše
obce byly vždy upravené, pěkné a čisté. Určitě bych byl rád, aby se nám na vesnici vrátila
kultura, na kterou jsem byl od mala zvyklý. Proto doufám, že se všichni uvidíme v dubnu na
„tradičním“ pálení ohňů v Uhlířské Lhotě, které bude pořádat obecní úřad za pomoci
Lhoteckých hasičů.
Jan Jetýlek
Rozpočet obce na rok 2019
Požární ochrana – SDH - projekt Hasičárna Rasochy
Činnost místní správy
Odvádění a čistění odpadních vod
Zastupitelstvo obce
Vodní díla a rybníky
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled a veřejnou zeleň
Výdaje celkem:

Výdaje – nejvyšší položky
1 570 000,-Kč
1 000 000,-Kč
780 000,-Kč
625 500,-Kč
600 000,-Kč
520 000,-Kč
440 000,-Kč
6 785 500,-Kč

Kompletní rozpočet na rok 2019 je k nahlédnutí na úřední desce obce: http://www.uhlirskalhota.cz/urad-2/uredni-deska/

Pozvánka na informační schůzi s občany
Rádi bychom touto cestou pozvali všechny občany obce Uhlířská Lhota na
Informační schůzi se zastupiteli obce a pozvanými hosty, která se bude
konat v

pátek dne 22. 3. 2019 od 19:00h v hostinci v Rasochách
Vystoupí:





Pan Marek Fiala – firma FIALA PROJEKTY s.r.o./ Téma: kanalizace a
vodovod pro obec, náklady pro obec a občany, realizace
Pan Ing. Lukáš Bernard - firma WITERO s.r.o. / Téma: strategický plán obce
Uhlířská Lhota, zapojení občanů do sběru dat a rozvojových podnětů pro
obec. Dotační možnosti.
Zastupitelé obce Uhlířská Lhota / Téma: informace o probíhajících akcích a
budoucích projektech, diskuze s občany.
Budeme velmi rádi za Vaši účast, podněty a diskuzi
(lze využít autobusového spoje ve směru Uhl.→ Rasochy v 18:52h)
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Informace ke svozu nebezpečného odpadu dne 23. 3. 2019
Důrazně žádáme občany, aby dodržovali nová pravidla nakládky následovně:
1.
2.
3.
4.
5.

Nebezpečný odpad nesmí být předen odložen na zem před svozová místa.
Náklad musí být předán přímo do svozového vozidla v určený čas.
Občané si sami vyloží svůj odpad přímo do popelářského vozu.
Rasochy: od 08:10 – 08:20
Uhlířská Lhota: od 08:30 – 08:45

Plánované kulturní, společenské
a jiné akce na rok 2019
 22.3. - veřejná schůze v pohostinství v Rasochách
 23.3. - svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
 27. 4. – pálení ohňů v Uhlířské Lhotě
 30. 4. – pálení čarodějnic v Rasochách
 8.6. - Dětský den na myslivecké chatě v Uhlířské Lhotě, večer zábava s Dominem
 5.7. - benefiční koncert vážné hudby
 24. 8. – cyklistický závod v Rasochách
 7.9. - Lhotecké vinobraní a zábava s Dominem
 Divadlo v Praze – termín bude upřesněn

Pavlína Lehká, Výbor pro občanské a
kulturní záležitosti

INFO: Sbor dobrovolných hasičů z Uhlířské Lhoty a Rasoch zve do svých řad nové
členy. Přihlášky a podrobnější informace na Obecním úřadě.

Nově jsme v obou obcích umístili poštovní schránky, které budou sloužit jako
„schránky důvěry a nových podnětů‘, občanů. Budeme rádi, když budete tyto
schránky využívat v případě přání, ale i stížnosti. V Uhlířské Lhotě naleznete
schránku na obchodě COOP a na brance k obecnímu úřadu. V Rasochách je pak
schránka umístěna u vchodu do hostince.
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Kontakty na zastupitele obce
Starostka obce: Markéta Pospíšilová (tel. 724 179 530)
e-mail: marketa.pospisilova@uhlirskalhota.cz

Místostarostka: Petra Marková (tel. 725 021 061)
e-mail: petra.markova@uhlirskalhota.cz

Předsedkyně Finančního výboru: Ing. Pavlína Lehká
e-mail: ing.pavlina.lehka@uhlirskalhota.cz

Předseda Kontrolního výboru: Ing. Michael Novotný
e-mail: michael.novotny@uhlirskalhota.cz

Předseda Výboru pro životní prostředí: Martin Jasiowka
e-mail: martin.jasiowka@uhlirskalhota.cz

Předseda Výboru pro místní rozvoj a údržbu zeleně: Jan Jetýlek
e-mail: jan.jetylek@uhlirskalhota.cz

Předsedkyně Výboru pro občanské a kulturní záležitosti: Pavlína Lehká
e-mail: pavlina.lehka@uhlirskalhota.cz
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