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Zdarma

V roce 2012 obec Lhotsko zažádala Zlínský kraj o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů.
Zlínský kraj jako poskytovatel dotace nám přidělil 50 000,- Kč na nákup osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků a věcných prostředků požární
ochrany pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Lhotsko. Tyto finanční
prostředky byly přiděleny pro rok 2012 a vyúčtovány budou do 15. 11. 2012.
Obec Lhotsko investovala dalších 61 081,- Kč. Za tyto prostředky byly zakoupeny:
zásahové rukavice, vesty, proudnice, zastavovací terč, hadice C52, hadice B75,
přilby, držáky na přilby, zásahová obuv, pracovní holínky, pracovní stejnokroj, svítilny
a dokoupily se zásahové obleky.
Sepsala: Jana Horčicová

Veřejně prospěšné práce
V naší obci za rok 2012 bylo vytvořeno pracovní místo z Evropských sociálních fondů
od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2012. Cílem tohoto projektu je zvelebit a udržovat veřejné
prostranství a budovy v naší obci a zároveň poskytnout práci pro ty, kteří ji
dlouhodobě hledají. Na financování projektu se podílí Evropský fond sociálních věcí
částkou 8000,- Kč za měsíc na jedno vytvořené pracovní místo. Obec doplácí na
jedno vytvořené pracovní místo měsíčně přibližně 5 400,- Kč.
VPP jsou časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejména v údržbě
veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov, nebo jiných obdobných
činnostech ve prospěch obcí, nebo ve prospěch státních institucí.
Sepsala: Jana Horčicová

Volné pobíhání psů v obci a znečisťování soukromých i obecních pozemků.
Vážení občané, i přes upozornění na zákaz volného pobíhání psů a na povinnost
majitelů psů si po svých psech uklízet, se stále množí stížnosti na znečistění
soukromých i obecních pozemků jak volně pobíhajícími psy, tak psy venčenými
na vodítku svými majiteli.
Znovu žádáme všechny majitele psů, aby své psy, kteří volně pobíhají, vhodně
zajistili. Na veřejném prostranství musí každý pes chodit na vodítku a s náhubkem.
Každý majitel je také povinen si po svém psovi, který znečistí obecní pozemek nebo
soukromý pozemek jiného občana, uklízet.
V případě přetrvávání problému zastupitelé budou zvažovat zvýšení poplatků za psy.
Sepsal: Jiří Friedl

Svoz tuhého domovního odpadu.
V naší obci provádějí v současné době svoz tuhého domovního odpadu Technické
služby Vizovice. Tato smlouva byla ze strany technických služeb vypovězena a končí
k 31. 8. 2012. Po tomto dni až do konce roku 2012 bude svoz zajišťovat společnost
Marius Pedersen.
Vypovězení smlouvy o svozu tuhého domovního odpadu se netýká pouze naší obce,
ale všech okolních obcí, ve kterých svoz prováděly Technické služby Vizovice. Proto
se osm místních obcí rozhodlo tuto situaci řešit společně a vytvořilo Sdružení
nezávislých obcí Čisté Valašsko. Firma, která bude pomocí výběrového řízení
vybrána, bude provádět svoz tuhého domovního odpadu pro všech osm obcí od
1. 1. 2013.
Pro občany obce se v současné době podmínky pro svoz tuhého domovního odpadu
nemění.
Sepsal: Jiří Friedl

