Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce konaného 7.3. 2011 v 17.00 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu v Litohoři.
Starostka zahájila zasedání zastupitelstva obce Litohoř v 17.00 hodin. Starostka konstatovala,
že zasedání bylo řádně svoláno a termín konání byl zveřejněn na úřední desce OÚ. Dále
konstatovala, že je přítomno 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni :

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

Omluveni :
Zapisovatelkou byla jmenována paní Helena Hanzalová.
Starostka konstatovala, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je založen
k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu a na webových stránkách obce.
Ověřovatelé zápisu : Mgr. Jiřina Vodičková, paní Jana Bártů
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola usnesení
Výběrová komise na obecní zakázky
Prodej části pozemku p.č. 410
Kácení stromů na hřbitově
Úprava rozpočtu
Zpráva o bezpečnostní situaci v obci
Různé
Návrh usnesení
Hlasování 5 – 0 - 0

K bodu č.1

Kontrola usnesení

20,21 – neřeší se
22 - prodej části pozemku p.č.410 – bude řešeno dále v bodě 3
23 - neřeší se
24 - paní Lenka Kubová souhlasí s prodejem pozemku, zatím není vyřešena částka
25 - připínáčky od společnosti AKTIV Opava se znakem obce byly zaslány
26 - kniha návštěv na webových stránkách obce byla zrušena
27 - kontejner na plast od EKO-KOMU se nepodařilo získat zdarma, byl zakoupen
nový
28 - wifi router pro napojení internetu v knihovně zakoupen, internet v provozu

Hlasování 5 – 0 - 0

K bodu č.2

Výběrová komise na obecní zakázky

Do výběrové komise na obecní zakázky na čtyřleté volební období byli navrženi všichni
členové zastupitelstva obce a dle potřeby z nich bude vždy při jednotlivých zakázkách určen
potřebný počet členů.

Hlasování 5 – 0 - 0

K bodu č.3

Prodej části pozemku p.č. 410

Byla projednána opětovná žádost MUDr. Josefa Salače na odkup části pozemku p.č. 410.
Zastupitelstvo revokuje usnesení č.22 ze dne 26.1.2011 a souhlasí s prodejem , veškeré
náklady s tímto související si uhradí žadatel na vlastní náklady.
Hlasování 5 – 0 - 0

K bodu č.4 Kácení stromů na hřbitově
Na hřbitově je třeba do konce března pokácet 8 vzrostlých stromů , které jsou přestárlé ,
kořeny nadzvedávají obruby hrobů a hrozí jejich pád.Kácení bude provádět odborná firma.
Hlasování 5 – 0 - 0
K bodu č.5 Úprava rozpočtu
Zastupitelstvo obce projednalo předložené rozpočtové úpravy č.1 a doporučuje ke
schválení (viz příloha).
Zastupitelstvo pověřuje starostku obce k pravomoci schválení rozpočtových změn do doby
zasedání ZO, kde proběhne projednání a dodatečné schválení jednotlivých opatření.
Hlasování 5 –0 - 0
K bodu č.6 Zpráva o bezpečnostní situaci v obci
Policie České republiky zaslala zprávu o bezpečnostní situaci v teritoriu obce Litohoř za
rok 2010. Bylo šetřeno 8 trestných činů a 5 přestupků.
Hlasování 5 – 0 - 0

K bodu č.7 Různé
-

byly předloženy zadávací podmínky pro výběrové řízení na revitalizaci vodního toku
Niva a doporučeny firmy pro uvedenou zakázku.
Hlasování 5 – 0 - 0

- Obec Želetava je objednatelem služby dopravní obslužnosti provozováním
linkové
osobní dopravy s BK BUS, s.r.o. linka M.Budějovice- Želetava – Předín.Jelikož je tato linka
ztrátová, rozhodlo zastupitelstvo obce Želetava tento spoj od 4.3.2011 zrušit.

- ke dni 26.3.2011 se uskuteční sčítání lidů, domů a bytů. Občané mají možnost připojení
k veřejnému internetu v knihovně a vyplnit sčítací formuláře v elektronické podobě.

-

Bc.Tomáš Bařinka předložil návrh o úpravách prostor na koupališti a žádost o odkoupení
části pozemku, předloženým návrhem se zastupitelstvo bude zabývat na příštím zasedání po
podrobnějším seznámením s předloženým návrhem
Hlasování 5 – 0 - 0
Paní Kubová Marie: Když jsem byla s vnuky na koupališti, byl na hokejovém kluzišti natažen
drát o který se mohly děti vážně zranit.
Paní Šiborová Marie : Přikláním se k tomu, aby na koupališti pro místní děti a studenty
nebylo hřiště na nohejbal zpoplatněno.

Starostka ukončila zasedání po projednání všech bodů programu v 17.55 hod.

Ověřovatelé zápisu : Mgr. Jiřina Vodičková, pí Jana Bártů

Zapsala: Helena Hanzalová

Starostka : pí . Lenka Venhodová

USNESENÍ
zastupitelstva obce Litohoř ze dne 7.3.2011

Zastupitelstvo obce
29 - schvaluje jmenování výběrové komise ve složení pí Lenka Venhovová, pí Jana
Bártů, p. Bohumír Kašík, Mgr.Jiřina Vodičková, Ing. Helena Dreslová

30 - schvaluje prodej části pozemku p.č. 410 MUDr.Josefu Salačovi, revokuje
usnesení č.22 ze dne 26.1.2011
31 - schvaluje kácení 8 stromů na hřbitově
32 - schvaluje úpravu rozpočtu č.1 a pověřuje starostku obce k pravomoci schválení
rozpočtových změn do doby zasedání ZO, kde proběhne projednání a dodatečné
schválení jednotlivých opatření
33 - bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci v obci
34 - schvaluje podmínky pro výběrové řízení a obeslání navržených firem a
stanovuje , aby navrhovaná částka ve smlouvě byla neměnná
35 – bere na vědomí zrušení spoje M.Budějovice – Želetava - Předín
36 – předloženým návrhem Bc.Tomáše Bařinky se bude zabývat zastupitelstvo na
příštím zesedání

Ověřovatelé zápisu : Mgr. Jiřina Vodičková, pí Jana Bártů
Zapsala: Helena Hanzalová

Lenka Venhodová
Starostka

