Zápis 4/2011
ze zasedání zastupitelstva obce konaného 1.6. 2011 v 17.00 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu v Litohoři.

Přítomni :

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

Nepřítomni : 0
Neomluveni : 0
Hlasování : pro – proti – zdržel se
Zasedání zahájila starostka pí Lenka Venhodová 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. Sdělila, že všichni členové ZO jsou přítomni. Poté určila
ověřovatele zápisu z dnešního zasedání – pí Bártů a pí Vodičkovou. Zápis provede pí 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.
Přijato bez připomínek.

Program zasedání :

1. Kontrola usnesení
2. Koupě pozemku p.č.170/2 o výměře 104 m2 v k.ú. Litohoř
3. Závěrečný účet obce a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010
4. Zpráva kontrolního výboru
5. Darovací smlouva mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a obcí Litohoř
6. Úprava rozpočtu
7. Různé
8. Návrh usnesení

Hlasování 5 – 0 - 0
K bodu č.1 Kontrola usnesení
3/2011/37 – smlouva s firmou VH MONT-STAV s.r.o. Náměšť nad Oslavou na Revitalizaci
nivy vodního toku byla podepsána, staveniště bylo předáno
3/2011/38 – kupní smlouva s MUDr. Josefem Salačem na prodej části pozemku p.č. 410
v k.ú. Litohoř o výměře 2m² byla podepsána, prodej uskutečněn
3/2011/39 – prodej části pozemku p.č. 798/1 v k.ú. Litohoř o výměře 16 m² manželům
Kubovým , zatím neproveden
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3/2011/40 – prodej části pozemku p.č. 385/6 v k.ú. Litohoř o výměře do cca 200 m² Bc.
Tomáši Bařinovi zatím neproveden
3/2011/41 – chodníky ze zámkové dlažby k tenisovým kurtům byly vybudovány
3/2011/42 – neřeší se
3/2011/43 – rozpočtové úpravy č.1/2011 byly provedeny
3/2011/44 – pracovníci na VPP pí Marie Kováčiková a p. Petr Votka byli přijati do
pracovního poměru
3/2011/45 – finanční příspěvek TJ Litohoř na fotbalovou činnost zatím zaslán nebyl
3/2011/46 – neřeší se
3/2011/47 – smlouva s firmou Jan Vidourek na vybudování chodníků na hřbitově byla
podepsána, práce budou započaty v červenci
3/2011/48 – ořech na školní zahradě byl pokácen
3/2011/49 – neřeší se
3/2011/50 – hřiště pro BMX kola za zimním kluzištěm bylo vybudováno
3/2011/51 – neřeší se
3/2011/52 – dřevo ze hřbitova a školní zahrady bylo prodáno p. Josefu Mafkovi za 5555,- Kč
3/2011/53 – strom na stavbu májky z obecního lesa byl pokácen
3/2011/54 – veřejnoprávní smlouva o silničním provozu s Městem Moravské Budějovice
zatím podepsána není, dále se bude řešit v bodě 8
3/2011/55 – neřeší se
3/2011/56 – neřeší se

Hlasování 5 – 0 – 0
Ostatní body byly schváleny na minulém zastupitelstvu a potvrzeny zastupiteli za provedené.
K bodu č.2 Koupě pozemku p.č. 170/2 o výměře 104 m² v k.ú. Litohoř
Starostka předložila návrh kupní smlouvy na koupi pozemku p.č. 170/2 o výměře 104 m²
v k.ú. Litohoř od pí Lenky Kubové. Záměr byl na úřední desce obecního úřadu Litohoř
vyvěšen dne 15.5.2011 a sejmut 1.6.2011.

Hlasování 5 – 0 - 0

K bodu č.3 Závěrečný účet obce a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010
Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce a doporučuje ke schválení (viz příloha
č.1).
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem přezkoumání hospodaření obce za rok 2010,
které prováděl krajský úřad kraje Vysočina dne 13. dubna 2011.
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Hlasování 5 – 0 - 0
K bodu č.4 Zpráva kontrolního výboru
Předsedkyně kontrolního výboru Ing.Helena Dreslová podala zprávu z provedené kontroly
Kontrolního výboru ze dne 4.5.2011 o kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce.
Bylo zjištěno, že body usnesení jsou splněny, body č.39,40,45,46,54,56/3/2011 jsou ve stavu
plnění.
Hlasování 5 – 0 - 0
-2-

K bodu č.5 Darovací smlouva mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a obcí Litohoř
Starostka předložila zastupitelstvu obce darovací smlouvu mezi obcí Litohoř a Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR o bezplatném převodu pozemků pod chodníky v části obce od motorestu U
Nováků, směr na Moravské Budějovice. Geometrickým plánem č. 320-8470/2010 ze dne
24.9.2010, schváleným Katastrálním úřadem pro Vysočinu dne 29.9.2010, byly odděleny
z pozemku p.č. 800/1 nově vzniklé pozemky p.č. 800/18 o výměře 11 m², p.č. 800/19 o
výměře 335 m², p.č. 800/20 o výměře 238 m², p.č. 800/21 o výměře 139 m² a p.č. 800/22 o
výměře 186 m² vše v k.ú. Litohoř.

Hlasování 5 –0 - 0
K bodu č.6 Úprava rozpočtu
Zastupitelstvo obce Litohoř projednalo předložené rozpočtové úpravy č.2 a doporučuje ke
schválení(viz příloha č.2).
Hlasování 5 – 0 - 0
K bodu č.7 Různé
Město Moravské Budějovice zaslalo návrh Veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých
činností obecní policie, mezi obcí Litohoř a městem Moravské Budějovice. Městská policie
bude provádět kontrolní měření rychlosti, zastavovat vozidla a postihovat řidiče za přestupek,
dle § 2 písm. c) o obecní policii. Jedná se o smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1
měsíc. Výnos bude příjmem města Moravské Budějovice. Městská policie předá 1 x měsíčně
starostce písemnou zprávu o své činnosti v katastru obce Litohoř.

Hlasování 5 – 0 - 0
Na místním hřbitově volně leží náhrobky, které nejsou nikde evidovány, nikdo se o ně
nestará, není zaplacený poplatek z hrobu, není znám majitel hrobu a brání v průchodnosti ke
hrobům. Starostka navrhla, aby tyto náhrobky byly přemístěny na jedno určené místo na
hřbitově.
Hlasování 5 – 0 - 0
SDH Litohoř, žádá o finanční příspěvek na zakoupení sportovních hadic.
p. Kašík Bohumír prohlásil, že sportovní hadice si hasiči zakoupí ze svých prostředků.

Diskuse:
Paní Řoutilová Marie – Proč není u školky přistavený kontejner na bio odpad?
Paní Bártů Jana – Kontejner je přistavený v části obce nová čtvrť, každý tam může bio odpad
dovést.
Paní Šiborová Marie1) Zámková dlažba u kostela prorůstá trávou, pokud je ještě v záruce měla by to firma opravit.
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2) Nehlásit v obecním rozhlase ve čtvrtek v 17.00 hodin, kdy je v kostele mše a hlášení ji ruší.
3) U kostela by byl potřeba ještě jeden stojan na kola.
Ing. Dreslová Helena – Bylo by potřeba zakoupit ke kulturnímu domu a k poště stojan na
kola.
Starostka pí Venhodová 1) Oslovíme firmu STABO MB s.r.o , která chodník pokládala, aby ho opravila.
2) Hlásit se bude v jiné dny,nebo jiný čas, kdy nebude kostel.
3) Zjistíme cenu a pak uvidíme, jestli stojan na kola pořídíme.
Pan Sobotka František – Jak dopadla anketa o umístění radaru v obci?
Paní Bártů Jana – Tato anketa se projednávala na minulém zasedání zastupitelstva. 20 občanů
bylo pro umístění radaru v obci a 29 občanů proti umístění radaru v obci.

Starostka ukončila zasedání po projednání všech bodů programu v 17.40 hod.

Ověřovatelé zápisu : pí Jana Bártů, Mgr. Jiřina Vodičková

Zapsala: Helena Hanzalová

Starostka : pí Lenka Venhodová
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USNESENÍ
zastupitelstva obce Litohoř ze dne 1.6.2011
Zastupitelstvo obce
4/2011/ 57- souhlasí s koupí pozemku p.č. 170/2 o výměře 104 m² v k.ú. Litohoř od pí Lenky
Kubové
4/2011/ 58 – schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
bez výhrad a schvaluje závěrečný účet obce za rok 2010

4/2011/ 59 – souhlasí s darovací smlouvou od Ředitelství silnic a dálnic ČR o bezplatném
převodu pozemků p.č. 800/18 o výměře 11 m², p.č. 800/19 o výměře 335 m²,
p.č. 800/20 o výměře 238 m², p.č. 800/21 o výměře 139 m² a p.č. 800/22 o
výměře 186 m² vše v k.ú. Litohoř

4/2011/ 60 – schvaluje předložené rozpočtové úpravy č.2/2011

4/2011/ 61 – souhlasí, aby náhrobky, které volně leží na hřbitově byly přemístěny na jedno
místo

4/2011/ 62 – souhlasí s podepsáním Veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých činností
obecní policie mezi obcí Litohoř a městem Moravské Budějovice s podáním
zprávy o plnění sjednaných činností 1 x za měsíc

Ověřovatelé zápisu : pí Jana Bártů, Mgr. Jiřina Vodičková

Zapsala: Helena Hanzalová

Lenka Venhodová
Starostka
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(Příloha č. 1)

Obec Litohoř - Závěrečný účet za rok 2010
Občané mají možnost nahlédnout do originálních výkazů
Fin 2-12 M 12/2010 a ROZVAHA – BILANCE za období 12/2010
Podklady: - Rozvaha ÚSC ke dni 31.12.2010
- Příloha účetní závěrky k 31.12.2010
- Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2010
- Výkaz pro plnění rozpočtu ke dni 31.12.2010
Rozpočet byl schválen zastupitelstvem obce dne 21.12.2009
Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančního vztahu ke svým přísp.organizacímZákladní škola a Mateřská škola Litohoř
výnosy celkem
3.009.256,33Kč
náklady celkem
2.942.212,75Kč
výsledek hospodaření
67.043,58Kč
Místní knihovna a SDH jsou napojeny na rozpočet obce.
Příjmy roku 2010
Příjmy
Daň z příjmů FO ze záv.činnosti
817 544,73 Kč
53 384,36 Kč
Daň z příjmů FO ze SVČ
Daň z příjmů FO z kapit.výnosů
73 662,31 Kč
Daň z příjmů právnických osob
893 209,98 Kč
Daň z přidané hodnoty
1 877 033,00 Kč
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
204 910,00 Kč
8 100,00 Kč
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
200,00 Kč
Správní poplatky
3 330,00 Kč
Daň z nemovitostí
478 338,32 Kč
Daňové příjmy celkem

100,00%
100,00%
100,10%
88,70%
100,00%
79,40%
101,30%
100,00%
100,90%
95,70%
4 409 712,70 Kč

Neinv.přijaté transf. (volby,sčítání lidu)
Neinv.přijaté dotace ze stát.rozpočtu (st.správa)
Ostatní neinvest.přijaté dotace ze stát.roz.(ÚP)
Neinv.přij.transfery od krajů( MŠ )
Invest. přijaté transf. od krajů(naše školka)
Ostatní invest.přijaté transf.ze stát.rozpočtu
(inženýrské sítě)

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

42 692,00 Kč
220 503,00 Kč
64 000,00 Kč
113 380,00 Kč
196 000,00 Kč
300 000,00 Kč

Přijaté dotace celkem
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936 575,00 Kč

Pitná voda (náhrady)
Pronájem( KD, pošta, internet)
Pohřebnictví
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z poskytování služeb
Sběr a svoz KO (třídění odpadu)
Životní prostředí (sankce)
Příjmy z úroků
Nedaňové příjmy

180,00 Kč
43 117,00 Kč
594,00Kč
80 392,00Kč
300,00Kč
30 323,50 Kč
10 856,00 Kč
3 524,27 Kč
169 286,77 Kč

Příjmy z prodeje majetku
Příjmy z prodeje pozemků
Kapitálové příjmy

8 000,00Kč
2 892,00Kč
10 892,00 Kč

Příjmy c e l k e m

90,00%
100,00%
99,00%
100,00%
100,00%
100,10%
100,00%
100,70%

100,00%
100,00%

5 526 466,47 Kč
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Výdaje roku 2010
Pěstební činnost(stromky,pletivo)
8 760,00 Kč
100,70%
Silnice ( prohrn.sněhu,materiál)
44 669,50 Kč
100,00%
Provoz veřejné silniční dopravy (Želetava)
21 315,00 Kč
99,60%
Bezpečnost silničního provozu (oprava měřiče)
3 754,00 Kč
98,80%
Pitná voda(voda,čl.příspěvek,rozbor vody)
23 060,00 Kč
101,03%
Vodní díla (poplatek)
1 000,00 Kč
100,00%
Základní škola M.Budějovice,Domamil
155 753,00 Kč
100,02%
První stupeň zákl.škol Litohoř
342 400,00 Kč
100,00%
Mateřská škola (oprava)
289 135,00 Kč
100,00%
Činnosti knihovnické (knihy)
1 950,00 Kč
97,50%
Rozhlas (oprava)
8 304,00 Kč
100,00%
Zájmová činnost v kultuře(energie,plyn,
kontr.has.přístr.,čist.prostř, DHDM,opravy.)
159 532,33 Kč
100,60%
Ostatní záležitosti kultury(výlety,jubilea, vítání dětí,
171 862,00 Kč
99,50%
rodáci,fin.dar žákům)
Ostatní tělovýchovná činnost(transfery,opravy)
32 312,00 Kč
100,00%
Zdravotnická zařízení
1 000,00 Kč
100,00%
Veřejné osvětlení(el.energie,opravy)
140 887,00 Kč
101,00%
Územní plánování (změna územního plánu)
20 000,00 Kč
100,00%
Komunální služby(mzda VPP,pojištění,čl.příspěvek,
110 040,00 Kč
100,55%
daň z př.nemovitostí)
Sběr a svoz komunálních odpadů(odvoz )
335 169,50 Kč
100,00%
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň(mzda údržbáře,
317 763,50 Kč
99,65%
oprava sekačky,benzín,DHDM)
Požární ochrana (transfer)
10 000,00 Kč
100,00%
Zastupitelstvo obcí(odměny, zdr.pojištění)
262 528,00 Kč
100,03%
Volby
40 399,00 Kč
101,80%
Ostatní všeobecná vnitřní správa (sčítání )
2 293,00 Kč
99,70%
Činnost místní správy (mzdy,pojištění,telefony,
491 395,15 Kč
99,93%
školení,služby programové,internet, cestovné,
sb.zákonů, tisk)
Obecné příjmy a výdaje z finanč.operací(úroky,popl.)
38 935,70 Kč
100,00%
Pojištění
19 116,00 Kč
99,60%
Běžné výdaje
3 053 333,68 Kč
Silnice ( chodníky)
1 420 371,00 Kč
100,00%
Vodní díla ( rybníček)
187 679,00 Kč
100,00%
Mateřská škola
490 232,00 Kč
100,00%
100,00%
Rozhlas
138 400,00 Kč
Výstavba inž.sítí
539 000,00 Kč
100,00%
Pozemky
80,00 Kč
80,00%
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kapitálové výdaje
2 775 762,00 Kč
Výdaje c e l k e m
5 829 095,68 Kč
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
- 302 629,21 Kč
Přebytek roku 2009
689 863,25 Kč
126 000,00 Kč
Uhraz.splátky dl.př.dluh.

Konečný zůstatek

261 234,04 Kč

Vyvěšeno- úřední deska: 4.4.2011
Vyvěšeno- elektronicky: 4.4.2011

Sejmuto-úřední deska: 21.4.2011
Sejmuto-elektronicky: 21.4.2011
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Údaje o hospodaření s majetkem obce Litohoř

SÚ

Stav v Kč

Název účtu

k 31.12.2009
019 Ostatní dlouhodobý nehm.majetek
031 Pozemky

Stav v Kč
k 31.12.2010

150.000,00
3.720.034,34

150.000,00
3.718.066,12

148.400,00

148.400,00

021 Stavby
022 Sam.movité věci a soubory mov.věcí

61.641.240,60
881.135,60

63.575.554,60
1.121.485,60

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
042 Nedok.dlouhodobý hmotný majetek

1.265.847,84
283.971,00

1.321.720,84
986.939,00

51.760,00

134.900,00

689.863,25

17.600,00
261.234,04

032 Kulturní předměty

314 Krátkodobé poskytnuté zálohy
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti
231 Základní běžný účet
263 Ceniny
403 Dotace na poř. dlouhodobého majetku

327,00

406 Oceňovací rozdíly při změně metody
321 Dodavatelé

477,00
35.185.777,00
-47.766,21
175.352,18

331 Zaměstnanci

23.930,00

50.162,00

336 Závazky ze soc. zab. a zdr.pojištění
342 Ostatní přímé daně

10.860,00
2.926,00

12.483,00
7.282,00

9.000,00

6.000,00
134.900,00

378 Ostatní krátkodobé závazky
389 Dohadné účty pasívní

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno dne 13.4.2011, v závěru bylo konstatováno, že
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Vyvěšeno: 16.5.2011
Sejmuto :1.6.2011
Schváleno v ZO dne :1.6.2011
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(Příloha č.2)
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