Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce konaného 26.1. 2011 v 17.00 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu v Litohoři.

Přítomni :

pí. Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p. Bohumír Kašík, pí. Lenka Venhodová,
Mgr. Jiřina Vodičková

Omluveni :
Ověřovatelé zápisu : Ing. H.Dreslová, p. B. Kašík
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

K bodu č.1

Kontrola usnesení
Inventarizace obecního majetku k 31.12.2010
Jmenování kulturní komise
Změna konání veřejného zasedání
Prodej části pozemku p.č. 410
Žádost o odstranění stavby
Různé
Návrh usnesení

Kontrola usnesení

10,11,13-16,18 – neřeší se
12 - inventarizace obecního majetku provedena, dále v bodě 2
17 - žádost na dotaci z Programu obnovy venkova - podána
19 - obnova a inovace webových stránek - provedena

Hlasování 5 – 0 - 0
K bodu č.2

Inventarizace obecního majetku

K 31.12.2010 byla provedena inventarizace obecního majetku.
Hodnota majetku v Kč:
Pozemky
3 718 066,12
Kulturní předměty
148 400,00
Stavby
63 575 554,60
Sam,movité věci
1 121 485,60
DDHM
1 321 720,84
Ost.dlouhodobý nehm.maj.
150 000,00
Nedokon.dl.hm.majetek
986 939,00
Provozní zálohy
134 900,00
Pohledávky
17 600,00
Ceniny
477,00

Peněžní prostředky
261 234,04
Byly zařazeny do majetku chodníky k Inseminační stanici za 1 351 881,-Kč, chodníky u
kostela za 92 201,-Kč, bezdrátový rozhlas za 276 800,-Kč, rekonstrukce ve školce 490 232,Kč.Byl zařazen drobný dlouhodobý hmotný majetek za 82 236,-Kč.
Byl vyřazen starý a nepotřebný majetek za 62 813,-Kč

Hlasování 5 – 0 - 0

K bodu č.3

Jmenování kulturní komise

Starostka navrhla členy kulturní komise :
Mgr.Jana Dvořáková, Mgr. Jana Cvaková, Ing. Helena Dreslová, Mgr. Jiřina Vodičková,
Jiřina Svobodová , Hana Procházková
Hlasování 5 – 0 - 0

K bodu č.4 Změna konání veřejného zasedání
Zastupitelstvo se dohodlo , že veřejné zasedání se bude konat nejméně 1 x za 3 měsíce,
nebo podle potřeb organizace a tímto se ruší usnesení 14/2006 ze dne 11.12.2006
Hlasování 5 – 0 - 0
K bodu č.5 Prodej části pozemku
Zastupitelstvo obce projednalo žádost MUDr. Josefa Salače o odprodeji části pozemku
p.č. 410 o výměře 2m2. Nesouhlasilo s prodejem pozemku, jelikož v této části vedou
inženýrské sítě a část zastavěného pozemku chodníkem bude zastupitelstvo tolerovat.

Hlasování 0 –5 - 0
K bodu č.6 Žádost o odstranění stavby
Zastupitelstvo obce projednalo žádost paní Lenky Kubové o odstranění stavby , která je na
jejím pozemku p.č. 170/2. S majitelem pozemku se bude jednat o odkoupení.
Hlasování 5 – 0 - 0

K bodu č.7 Různé

- společnost AKTIV Opava s.r.o. Opava žádá o použití znaku obce Litohoř na sběratelskou
kolekci znaků měst a obcí ČR, zastupitelstvo souhlasí a navrhuje, aby společnost poskytla 500
napínáčků se znakem obce obci zdarma
Hlasování 5 – 0 - 0

- v knihovně je potřeba obnovit zapojení internetu, ke kterému je třeba zakoupit wifi router
Hlasování 5 – 0 - 0
- na Obecní úřad byl zaslán dopis od p. Luďka Nahodila , kde žádá o zrušení „knihy návštěv“
na webových stránkách obecního úřadu , kde nepodepsaní pisatelé píší urážlivé emaily. Jako
náhrada byla vytvořena sekce „napište nám“, kde si každý kdo má nějakou připomínku nebo
dotaz k obecnímu úřadu, vyplní svoji emailovou adresu , napíše svůj dotaz a na uvedenou
adresu mu bude odpovězeno .
Hlasování 5 – 0 - 0

- TS nabídly odkoupení kontejneru na plast, jelikož v ulici u lihovaru je nedostačující
množství, nejdříve bude zaslán dotaz na EKO-KOM , zda není možnost získat kontejner od
této firmy do bezplatného užívání, poté bude rozhodnuto

Hlasování 5 – 0 - 0

Ověřovatelé zápisu : Ing. Helena Dreslová, p. Bohumír Kašík

Zapsala: Helena Hanzalová

Starostka : pí . Lenka Venhodová

USNESENÍ
zastupitelstva obce Litohoř ze dne 26.1.2011

Zastupitelstvo obce
20 - schvaluje inventarizaci obecního majetku
21 - schvaluje členy kulturní komise ve složení Mgr.Jana Dvořáková, Mgr. Jana
Cvaková, Ing. Helena Dreslová, Mgr. Jiřina Vodičková, Jiřina Svobodová , Hana
Procházková
22 – nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 410 ,o výměře 2m2, ale bude část
zastavěného pozemku tolerovat
23 - schvaluje konání veřejného zastupitelstva minimálně 1 x za 3 měsíce, nebo podle
potřeb organizace a ruší usnesení 14/2006 ze dne 11.12.2006
24 – ukládá místostarostce obce projednat odprodej části pozemku p.č. 170/2 od paní
Lenky Kubové obci, termín do příštího zasedání zastupitelstva
25 - schvaluje žádost společnosti AKTIV OPAVA s.r.o., Opava o užití znaku obce
Litohoř na sběratelskou kolekci znaků měst a obci ČR
26 - schvaluje zrušení „knihy návštěv“ na webových stránkách obecního úřadu
27 - ukládá starostce obce prověřit možnost získání kontejneru na plast do
bezplatného užívání od firmy EKO-KOM
28 - schvaluje zakoupení wifi router pro napojení internetu v obecní knihovně

Ověřovatelé zápisu : Ing. Helena Dreslová, p. Bohumír Kašík
Zapsala: Helena Hanzalová

Lenka Venhodová
Starostka

