Zápis 3/2011
ze zasedání zastupitelstva obce konaného 13.4. 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 a na
webových stránkách obce. 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 :
Starostka Lenka Venhodová jmenovala zapisovatelkou paní Helenu Hanzalovou.
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 : Ing. Helena Dreslová, p. Bohumír Kašík
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola usnesení
Výběrové řízení „Revitalizace nivy vodního toku“
Stanovení ceny části pozemku p.č.410
Žádost manželů Kubových o odkoupení části obec.pozemku
Žádost o odprodeji části pozemku p.č. 385/6
Úprava rozpočtu
Různé
Návrh usnesení
Hlasování 5 – 0 - 0

K bodu č.1 Kontrola usnesení
24 - cena za odprodej části pozemku p.č. 170/2 bude řešena dále v bodě č. 7
29 - výběrová komise se zúčastnila na výběrovém řízení
30 - prodej bude uskutečněn po stanovení prodejní ceny části pozemku p.č. 410
MUDr. Josefa Salače
31 - stromy na hřbitově byly pokáceny odbornou firmou
32 - rozpočtové změny provedeny
33 - neřeší se
34 - výběrové řízení provedeno, navrhovaná částka ve smlouvě bude neměnná, dále
v bodě 2
35 - neřeší se
36 – odprodej části pozemku p.č. 385/6 a vybudování chodníků, dále v bodě č.5

Hlasování 5 – 0 – 0
Ostatní body byly schváleny na minulém zastupitelstvu a potvrzeny zastupiteli za provedené.
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K bodu č.2 Výběrové řízení „Revitalizace nivy vodního toku“
4.4.2011 hodnotící komise ve složení pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, p. Bohumír Kašík ,
Ing. František Dočkal posuzovali jednotlivé nabídky.V soutěžní lhůtě byly doručeny tyto
nabídky:
Název uchazeče
Nabídnutá cena
KAVYL, spol.s r.o. Mohelno
2.790.543,30 Kč
Agromeli spol. s r.o. Brno
2.790.470,00 Kč
Michal Bezega – BEGASTAV, Prostiměřice
3.053.796,00 Kč
PAS PLUS s. r.o. Brno
2.940.616,00 Kč
STAVOREAL Brno, spol.s r.o.Brno
2.268.156,00 Kč
SOFI stav, s.r.o. Rudíkov
2.380.888,00 Kč
Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. Tlumačov
2.971.372,00 Kč
VH MONT – STAV s.r.o. Náměšť nad Oslavou
2.105.580,00 Kč
AQUEKO, spol.s.r.o.Velké Meziříčí
2.770.682,00 Kč
SYNER VHS Vysočina, a.s. Jihlava
2.810.455,00 Kč
11.4.2011na základě výše nabídnutých cen byla shledána jako nejvhodnější nabídka firmy
VH MONT- STAV s.r.o. Náměšť nad Oslavou. Uchazeč nabízí nejnižší cenu, jenž je jediným
kritériem pro hodnocení nabídek uchazečů. Starostka byla pověřena podpisem smlouvy.
Hlasování 5 – 0 - 0

K bodu č.3 Stanovení ceny části pozemku p.č. 410
Cena za prodej části pozemku p.č.410 v k.ú. Litohoř v rozsahu 2 m², dle geometrického plánu
části (A+B+C), byla MUDr. Josefu Salačovi stanovena na 35,-Kč/m².

Hlasování 5 – 0 - 0

K bodu č.4 Žádost manželů Kubových o odkoupení části obecního pozemku
Zastupitelstvo obce projednalo žádost manželů Kubových o odprodeji části pozemku
p.č. 798/1 v k.ú. Litohoř o rozloze16 m² (vjezd do domu) dle geometrického plánu č.33096/2011. Navrhovaná prodejní cena 35,-Kč/m².
Hlasování 5 – 0 - 0
K bodu č.5

Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 385/6

Bc.Tomáš Bařinka žádá o :
- Odprodej části pozemku p.č. 385/6 v k.ú Litohoř o výměře zhruba 200 m²
- Souhlas s výstavbou budovy technického zázemí
Bc.Tomáš Bařinka a p.Vilém Hynek nastínili své záměry s výstavbou budovy technického
zázemí. Budova by sloužila pro děti z táborů, na svatby a různé společenské akce. Slíbili
slevu 50 % pro litohořské občany na pernamentky a jednorázové vstupy na sportoviště.
Pan Bohumír Kašík podal návrh, aby o prodeji rozhodli občané v anketě.
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Paní Jana Bártů navrhla hledat jiný vhodný pozemek, který není v tak těsné blízkosti
koupaliště, dále neprodávat na fyzickou osobu, ale na společnost TKS spol.s.r.o., jak je
pronajatý celý areál.
Hlasování 4 –1 - 0

-

Žádost o vybudování chodníků ze zámkové dlažby přes nevyužívané nohejbalové
hřiště
zastupitelstvo nemá námitky k vybudování chodníků, žadatel je pořídí na vlastní
náklady.
Hlasování 5 –0 - 0

-

Opravu a rozšíření betonové plochy a přestavbu na multifunkční kurt s umělým
povrchem
Hlasování 0 –5 -0

na požadavek vybudování multifunkčního hřiště bylo od Bc.Tomáše Bařinky navrženo zda
je možno využít prostor hokejového kluziště
K bodu č.6 Úprava rozpočtu
Zastupitelstvo obce Litohoř projednalo předložené rozpočtové úpravy a doporučuje ke
schválení(viz příloha). ZŠ a MŠ Litohoř přidělilo MŠMT dotaci na realizaci projektu „EU
peníze školám“ první zálohu 60% tj. 243 343,20 Kč. Obec tyto peníze převádí na účet školy.
Ředitelka školy Mgr. Jiřina Vodičková informovala o použití finančních prostředků na
generální opravu počítačů, nákup učebních pomůcek, nových knih a další čerpání finančních
prostředků bude upřesňováno postupně. Tento projekt je na tři roky.
Hlasování 5 – 0 - 0
K bodu č.7 Různé
-

Úřad práce v Třebíči přidělil obci Litohoř dvě pracovní místa pro rok 2011 v rámci
veřejně prospěšných prací na dobu od 1.4.2011 do 30.9.2011. Do pracovního poměru od
1.4.2011 nastoupila paní Marie Kováčiková a od 5.4.2011 pan Petr Votka.
Hlasování 5 – 0 - 0

-

TJ Litohoř předložila žádost o finanční příspěvek ve výši 20 000,- Kč na fotbalovou
činnost na rok 2011.
Na činnost fotbalového klubu na rok 2011 je v rozpočtu obce s finanční částkou počítáno.
Hlasování 4 – 1 - 0

-

obec Litohoř kupuje od paní Lenky Kubové část pozemku p.č. 170/2 v k.ú Litohoř o
výměře 104 m²,
navrhovanou cenu 100,-Kč/m² paní Marie Kubová, s plnou mocí paní Lenky Kubové,
snížila na 35,- Kč/m², jak je v místě cena obvyklá
Hlasování 5 – 0 - 0
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- obec získala dotaci z Programu obnovy venkova, která bude použita na budování
chodníků na hřbitově. Byly osloveny tři firmy, které by tyto práce prováděly:
Stabo MB s. r.o. Moravské Budějovice
cenu 249 967,00 Kč
Zdeněk Máca ,Lukov
cena 220 185,00 Kč
Jan Vidourek, Lukov
cena 190 000,00 Kč
Starostka Lenka Venhodová navrhla, aby vybudování chodníků provedla firma Jan
Vidourek s nejnižší cenou a cenou koncovou neměnnou.
Hlasování 5 – 0 - 0

- obec podala žádost na skácení vyhnilého kmene ořechu na školní zahradě, který je dutý a
hrozí nebezpečí pádu. Starostkou Lenkou Venhodovou bylo doporučeno, aby děti v rámci
pracovní výchovy vysázely dva ovocné stromy o které budou pečovat
Hlasování 5 – 0 - 0
- Základní a Mateřské škola Litohoř na základě účetní závěrky za rok 2010, žádá o souhlas, aby
kladný hospodářský výsledek ve výši 67.043,58 Kč byl přeúčtován do rezervního fondu

Hlasování 5 – 0 - 0

- litohořská mládež žádá o možnost vybudování hřiště pro BMX kola v prostorách koupaliště
( za zimním kluzištěm). Vytvoření terénu a údržby si provedou na vlastní náklady s tím, že
pohyb a provoz bude na vlastní nebezpečí, přístup ke skladu a garáži pro sekačku bude
zachován

Hlasování 5 – 0 - 0
- Obec vydala nové vnitroorganizační směrnice č.1/2011 směrnice pro vedení účetnictví,
směrnice č.2/2011 účtování dlouhodobého majetku a zásob, směrnice č.3/2011 směrnice pro
časové rozlišování nákladů a výnosů, výdajů a příjmů, včetně dohadných položek, ocenění
majetku reálnou hodnotou, rezervy, opravné položky
Hlasování 5 – 0 - 0
- zastupitelé se dohodli, že pokácené dřevo ze hřbitova bude nabídnuto k odkoupení občanům
formou nejvyšší nabídky. Občané mají možnost od 13.4.2011 do 15.4.2011 do 15 hodin podat
svoji cenovou nabídku vhozením obálky do schránky obecního úřadu, nejnižší stanovená cena
je 2000,-Kč. Otevírání obálek bude probíhat za účasti veřejnosti v zasedací místnosti OÚ
15.4.2011 v 15:15h.
Hlasování 5 – 0 - 0

-na stavbu májky je možné použít jeden strom z obecního lesa v části Kosová
Hlasování 5 – 0 - 0
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- v anketě se mohli obyvatelé Litohoře vyjádřit k umístění stabilního radaru u silnice I/38 ve
směru od Znojma
Výsledky ankety : 20 občanů pro umístění radaru
29 občanů proti umístění radaru
Starosta Moravských Budějovic Ing. Vlastimil Bařinka nabídl možnost na 1 měsíc uzavřít
s Městem Moravské Budějovice dohodu a umístit na zkoušku mobilní radar v obci
Hlasování 5 – 0 - 0
- předseda finančního výboru p.Kašík přednesl zprávu z jednání finančního výboru. Finanční
výbor se zabýval rozdělením finančních prostředků na rok 2011, kontrolou pokladní knihy,
placením došlých a vystavených faktur, zabezpečením finančních prostředků na investiční
akce
Hlasování 5 – 0 - 0

-cena za část prodaného pozemku p.č. 385/6 v k.ú. Litohoř o výměře do 200 m² byla navržena
Bc. Tomáši Bařinkovi na 35,-Kč/m²
Hlasování 4 – 1 - 0
Diskuse:
p.Šafrata – reaguji na článek v Horáckých novinách a nesouhlasím s údaji, které uvedl
redaktor co se týče množství vytěženého dřeva
Mgr. Jan Václavek – jsem majitelem louky za chatkami v areálu koupaliště, nelíbí se mi
skládka klestí v její blízkost. Auta, která tam vozí klestí, se otáčejí na mé louce a tím
způsobují vyjeté koleje.
Mgr. Jana Dvořáková podala dotaz na pana Bc. Tomáše Bařinky, zda umožní dětem
5.6.2011 na dětský den přístup na horolezeckou stěnu zdarma.
Tomuto dotazu bylo vyhověno.

Starostka ukončila zasedání po projednání všech bodů programu v 19.00 hod.

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

Zapsala: Helena Hanzalová

Starostka : pí . Lenka Venhodová

-5-

USNESENÍ
zastupitelstva obce Litohoř ze dne 13.4.2011
Zastupitelstvo obce
3/2011/ 37- schvaluje výběrové řízení na „Revitalizaci nivy vodního toku“ dle nejnižší
nabídky od firmy VH MONT-STAV s.r.o. Náměšť nad Oslavou. Pověřuje starostku
podpisem smlouvy
3/2011/ 38 – schvaluje cenu 35,-Kč/m² za prodej části pozemku p.č.410 v k.ú. Litohoř
o výměře 2 m², dle geometrického plánu části (A+B+C) MUDr. Josefu Salačovi

3/2011/ 39 – schvaluje prodej části pozemku p.č. 798/1 v k.ú. Litohoř o výměře 16 m² za
cenu 35,-Kč/m² manželům Kubovým č.p.54
3/2011/ 40 – schvaluje prodej části pozemku p.č. 385/6 v k.ú. Litohoř o výměře do cca 200m²
pronajímateli areálu TKS spol. s.r.o., zastoupená Bc.Tomášem Bařinkou pro
stavbu technické budovy
3/2011/ 41 – souhlasí s vybudováním chodníků ze zámkové dlažby k tenisovým kurtům,na
místě hřiště
3/2011/ 42 – neschvaluje opravu a rozšíření betonové plochy a přestavbu na
multifunkční kurt s umělým povrchem na koupališti
3/2011/ 43 – schvaluje předložené rozpočtové úpravy č.1/2011
3/2011/ 44 – schvaluje přijetí dvou pracovníků na VPP od 1.4. 2011 - 30.9. 2011
3/2011/ 45 – schvaluje finanční příspěvek ve výši 20 000,- Kč na fotbalovou činnost
TJ Litohoř
3/2011/ 46 – schvaluje cenu 35,-Kč/m² za prodej části pozemku p.č.170/2 v k.ú Litohoř od
paní Lenky Kubové
3/2011/ 47 – schvaluje vybudování chodníků na hřbitově firmou Jan Vidourek, Lukov,
za cenu neměnnou koncovou 190 000,-Kč
3/2011/ 48 – schvaluje pokácení jednoho ořechu na školní zahradě a vysázení dvou
ovocných stromů, v rámci pracovní výchovy
3/2011/ 49 – souhlasí, aby kladný hospodářský výsledek 67 043,58,-Kč ZŠ a MŠ Litohoř byl
přeúčtován do rezervního fondu ZŠ a MŠ Litohoř
3/2011/ 50 – souhlasí s vybudováním hřiště pro BMX kola v prostorách za zimním
Kluzištěm. Vytvoření terénu a údržbu si mládež provede na vlastní náklady, pohyb a
provoz na vlastní nebezpečí
3/2011/ 51 – schvaluje vnitroorganizační směrnice obce Litohoř č.1/2011, č.2/201 a č.3/2011

3/2011/ 52 – schvaluje prodej dřeva (obálkovou metodou) ze hřbitova a jednoho ořechu ze
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ZŠ a MŠ Litohoř formou nejvyšší nabídky
3/2011/ 53 – schvaluje pokácení jednoho stromu na stavbu májky z obecního lesa v oblasti
Kosová
3/2011/ 54 – schvaluje uzavřít s Městem Moravské Budějovice dohodu o silničním provozu a
umístit zkušebně na jeden měsíc mobilní radar v obci
3/2011/ 55 – schvaluje zprávu finančního výboru
3/2011/56 – schvaluje cenu 35,-Kč/m² za prodej části pozemku p. č. 385/6 v k.ú Litohoř
Bc. Tomáši Bařinkovi

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

Zapsala: Helena Hanzalová

Lenka Venhodová
Starostka
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