LHOTECKÝ
z
ZPRAVODAJ
Obecní úřad Prosenická Lhota.

Vážení spoluobčané, opět se Vám hlásíme s naším zpravodajem a budeme se snažit
poinformovat Vás o dění v naší obci.
V uplynulém roce 2011 se obec potýkala s nepříjemnými problémy. Byla nám odcizena
prakticky veškerá technika na údržbu obce. Tuto techniku jsme museli za nemalé finanční
prostředky nakoupit. Další z větších investic, které obec vynaložila, byl podíl za přeložku
nízkého napětí na nově vznikajících parcelách v Prosenické Lhotě, a to více jak půl milionu
korun. Dále pak jsme provedli rekonstrukci kanceláře na obecním úřadě včetně nákupu
nového nábytku, celkem za zhruba 50 tisíc korun. Výměna střešní krytiny na budově
obecního úřadu vyšla na 103 tisíc korun. Na tuto akci je podaná žádost o dotaci z Krajského
úřadu. Tyto rekonstrukce jsme provedli sami, a proto náklady na tyto akce byly zhruba
poloviční oproti rozpočtům dodaných firmami. Dále byl zakoupen starší fekální vůz, který je
kapacitně větší a celkově v lepším technickém stavu než dosavadní Praga V3S. Na výstavbu
a opravu obecních komunikací bylo vynaloženo 110 tisíc korun. Hřiště v Luhách stálo
120 tisíc a za projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí na posílení vodovodu Suchdol
jsme zaplatili 80 tisíc. Další výdaje byly nezbytné a byly určeny zejména pro běžný provoz
obce. Jak je z tohoto vidět, tak obec investovala dost peněz, ale i přesto se podařilo v loňském
roce ušetřit bezmála milion korun.
Nemůžeme zapomenout a chceme touto cestou poděkovat paní Marii Trumpichové, která
na svoji žádost ukončila činnost knihovnice v obecní knihovně. Tuto činnost vykonávala
padesát let. Dělala jí s velikou láskou, a proto jí patří veliký a upřímný dík za její obětavost.
Novou knihovnicí se stala Marie Čížková. Nová otevírací doba knihovny je každé úterý
od 16.30 do 17.30 hod.
A nyní plány pro letošní rok. V současné době probíhá změna územního plánu obce č.3.
Do této změny bylo podáno osm žádostí. Změna je ve stádiu zadání a bude následovat veřejné
projednání. Změna bude dokončena v průběhu tohoto roku. Dále byl zahájen prodej parcel
pro stavbu rodinných domů v Prosenické Lhotě a v Prosenicích. Cena je stanovena
300,- Kč/m2. Na pozemky je přivedena elektrická energie, voda bude řešena z vlastních vrtů.
Kdo si parcelu zakoupí a začne se stavbou do dvou let, dostane zdarma navíc domovní
čistírnu odpadních vod. Tímto chceme docílit, aby se na pozemcích stavělo a nekupovaly se
na spekulaci. Dále letos plánujeme pokračovat v budování komunikace a dešťová kanalizace.
Na posílení vodovodu v osadě Suchdol dojde v letošním roce. Momentálně probíhají čerpací
zkoušky vrtu v Břišejově a zpracovává se projekt pro stavební povolení. Po vydání stavebního
povolení proběhne připojení vrtu na stávající vodovod.

Budova bývalé školy v Prosenicích je již dlouhá léta bez využití a postupně chátrá, proto
uvažujeme o předělání této budovy na bytový dům. V letošním roce plánujeme oslovit
architekta na vypracování studie popřípadě celého projektu tohoto našeho záměru, který je
nezbytný pro případné požádání o dotaci. Dále chceme opravit střechu a vnitřní omítky
v kapli v Prosenické Lhotě.
Byla podána žádost na dotaci u MAS Sedlčansko na kompletní výměnu oken a dveří na
budově obecního úřadu. Již nyní víme, že naší žádosti nebylo vyhověno. Budeme se snažit
získat peníze z dalších možností nabídek dotací.
V posledním zpravodaji jsme Vás požádali, abyste se formou dotazníku vyjádřili k problému,
zdali se i nadále pokoušet získat dotaci na centrální čističku a zároveň se zadlužit, nebo nechat
stávající stav, popřípadě se vydat cestou domovních čistíren odpadních vod za podmínky, že
by se obec podílela na podpoře pro případné zájemce o tyto čističky. Možnosti vyjádřit se
využila zhruba třetina obyvatel. Z toho 80 procent chce domovní čističky, po deseti
procentech se vyjádřilo pro centrální čističku a nechat stav jaký je. Tento dotazník je pro nás
směrodatný, a proto zastupitelstvo rozhodlo, že obec se bude na tomto podílet a to formou
pronájmu uvedených čističek pro ty, kteří budou mít zájem pořídit si toto zařízení. Kdo má
zájem si čističku pořídit, musí si podat žádost na obecní úřad. Každou žádost bude
zastupitelstvo posuzovat jednotlivě. Každý komu bude žádost odsouhlasena, dostane čističku
od obce do pronájmu a to za jednorázový nájem pět tisíc korun. Povolení na provozování
čističky a provoz si bude zařizovat a hradit každý sám. Po uplynutí pěti let se stane čistička
majetkem žadatele. Bližší podrobnosti lze získat na obecním úřadě.
Z nebližších akcí, které nás čekají již tuto sobotu 10. března od 13.30 hodin je dětské
maškarní odpoledne v sále v Prosenické Lhotě.
Dále se uskuteční další sběr nebezpečných odpadů a to v sobotu 14. dubna. Svoz
nebezpečného odpadu proběhne v následujících časech Klimětice 8.40 – 8.50, Suchdol 8.55 –
9.10 , Břišejov 9.15 – 9.20, Prosenice 9.25 – 9.35, Prosenická Lhota 9.40 – 10,05 a Luhy
10,10 – 10.20 hodin. Sbírat se bude následující odpad: staré barvy, ředidla, rozpouštědla,
louhy, kyseliny, vyjeté oleje, brzdové kapaliny a jiná chemie včetně obalů a znečištěného
textilu od nich. Veškeré kompletní elektrospotřebiče, monočlánky, baterie a akumulátory.
Pneumatiky všech druhů a rozměrů, úsporné a ostatní žárovky, zářivky a výbojky. Využijte
této pro Vás bezplatné služby a omluvte případné zdržení. A ještě upozorňujeme, že se jedná
o likvidaci běžného množství těchto nebezpečných odpadů. Při posledním svozu jsme řešili
problém, kdy bylo přivezeno jedním občanem devět velkých sudů asfaltu, což není běžné
množství. Ty musel dotyčný odvézt, protože likvidace tohoto odpadu není zadarmo a obec by
stála 7 tisíc korun.
Pokud se chcete na cokoliv zeptat, máte možnost tak učinit na veřejné schůzi zastupitelstva
a to tento pátek 9. března od 19.30 hodin.

Zastupitelstvo obce Prosenická Lhota.

