
3. ROČNÍK – 2021 – PROSINECZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 10 – LHOTA

Program ZMO 
6. 12. 2021, 17:30

1. Zahájení, zapisovatel, 
návrh komise, ověřitelé,

2. finanční dar – CZ 
stavební holding,

3. zpráva starostky,

4. hospodaření 
1–10/2021,

5. rozpočtová opatření,

6. rozpočet na rok 2022,

7. dotace na rok 2022 - 
ZUŠ Zámeček,

8. finanční dar - Kopalovi,

9. prostor Za Lávkou,

10. změna ceníku 
tělocvičny k 1. 1. 2022,

11. komunikace K Háječku,

12. prodej pozemku - 
417/1, 437/1, 437/34,

13. prodej pozemku - p. č. 
618/378 a část p. č. 
618/57,

14. nájem pozemku - 
618/203,

15. ukončení nájmu 
pozemků - Vodárna 
Plzeň,

16. prodloužení termínů 
v NS - p. Lettl,

17. peněžitá plnění FO,

18. pověření starostky 
k RO,

19. kontrola plnění 
usnesení,

20. informativní zpráva - 
plán zasedání ZMO,

21. různé,

22. závěr.

Vážení spoluobčané!
Pro většinu z nás začíná to nejkrásnější období každého roku. Přejeme vám, abyste ho 
prožili co nejklidněji v kruhu svých nejbližších. Aby pohoda a vánoční atmosféra naplnila 
vaše dny, aby Ježíšek splnil všechna, nejen dětská přání, a aby ten nový rok byl ještě vy-
dařenější než ten letošní. KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY a ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK.

2. etapa výstavby kanalizace
Proběhlo předání staveniště a 14. prosince 2021 se uskuteční nultý kontrolní den. Stavba 
samotná by měla začít až po novém roce, s největší pravděpodobnostní začne v ulicích 
Mátová, Cedrová, Meduňková, Na Mokřinách. Časový harmonogram zatím nemáme 
k dispozici. Jakmile ho obdržíme, bude zveřejněn. Prosíme, sledujete naše webové či 
Facebookové stránky.

Momentálně je ale velmi důležité, aby se všichni ti, kteří byli vyzváni Vodárnou Plzeň 
k podpisu smlouvy na zhotovení projektové dokumentace na přípojku ke splaškové 
kanalizaci, dostavili na úřad ve Lhotě a smlouvu podepsali.

Veřejná sbírka
Součástí programu lhotského bálu, který se uskutečnil 13.listopadu 2021, byla i sbírka 
na našeho občánka Honzíka Kopala. Do zapečetěné kasičky se vybralo 39 200,- Kč. Rádi 
bychom všem, kteří přispěli, poděkovali. Do sbírky byly také uloženy peníze, které se 
vybraly na prodeji obrázků namalovaných dětmi, které navštěvují ZUŠ Zámeček ve Lhotě. 
Obrazy byly na plese vystaveny a zástupci ZUŠky se spontánně rozhodli, že je možné si 
díla zakoupit a peníze půjdou na sbírku.

DĚKUJEME!



 

 
Přijďte si zazpívat 

K O L E D Y 
    a zažít VÁNOČNÍ PŘÍBĚH  
 
  V SOBOTU 18. PROSINCE V 15 HODIN  
    NA NÁVSI VE LHOTĚ  
                    _______________ 
            SRDEČNĚ ZVOU: MO PLZEŇ 10 - LHOTA 
       DIVADELNÍCI ZE SOUBORU TADEÁŠ GULÁŠ 
        ZAZPÍVAJÍ DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY 
                    _______________ 
                                A jako vždy:                

SETKÁNÍ S PŘÁTELI, POHODA, SVAŘÁK, OCHUTNÁVKA CUKROVÍ                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                           

Kalendář akcí

6. 12. 2021 od 17:30
Zastupitelstvo ÚMO 10 - Budova ÚMO

18. 12. 2021 od 17:00
Koledy a Vánoční příběh - Na návsi

Děkujeme všem autorům za jejich příspěvky.

Děkujeme společnostem 
ČEZ a Eurovia
Společnost ČEZ, a.s. se v letošním roce podílí 
částkou 20.000 Kč na rozsvícení vánočního 
stromečku v našem městském obvodu. 

Společnost Eurovia Kamenolomy, a.s. přispěla 
částkou 48.400Kč na zakoupení a zasazení 
nového vánočního stromu v MO Plzeň 10 – Lhota.


