Zápis 5/2011
ze zasedání zastupitelstva obce konaného 24.8.2011 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
Omluveni: 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 dnešního zasedání – Mgr. J.Vodičková,
p. B. Kašík. Zápis provede pí J. Bártů. Jmenovaní nemají námitek.
Starostka konstatovala, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je založen k nahlédnutí
v kanceláři OÚ a na webových stránkách obce Litohoř
Přijato bez připomínek
Program zasedání: 1. Kontrola usnesení
2. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
3. Program na správu hřbitova
4. Úprava rozpočtu
5. Veřejnoprávní smlouva
6. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí Litohoř a E.ON
7. Žádost o koupi části pozemku p.č. 385/6 o výměře 52 m2 v k.ú. Litohoř
8. Různé
9. Návrh usnesení
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č. 1 Kontrola usnesení
57- Prodej pozemku p.č. 170/2 o výměře 104 m2 v k.ú. zatím neproveden
59-Darovací smlouva mezi obcí Litohoř a ŘSD odeslána, převod pozemků zatím neproveden
61- Náhrobky volně ložené byly přemístěny na hřbitově na jedno místo.
62- Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Litohoř a MB zatím nepodepsána, dále v bodě
Ostatní body byly schváleny na minulém zastupitelstvu a potvrzeny zastupiteli za provedené.

K bodu č. 2 Smlouva č. 10081286 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
SFŽP ČR poskytne obci Litohoř částku 114 349,30,- na projekt Revitalizace nivy vodního toku k.ú. Litohoř.
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č. 3 Program na správu hřbitova
Starostka navrhla pořízení počítačového programu na správu hřbitova, který by zjednodušil evidenci
hrobových míst a automaticky prováděl výpočet částky za pronájem hrobového místa v návaznosti na tlecí
dobu.
Firma GRAF 256/1 nabízí tento program za 7000,-. Firma GORDIC za 3400,-, jelikož od této firmy již
některé programy máme nabízí cenu po slevě 2200,-, který odpovídá zákonu o pohřebnictví.

Mgr.Vodičková se dotazovala, zda se bude muset hradit nějaká částka za správu nebo aktualizaci programu,
nato starostka konstatovala, že firma GORDIC žádné další paušální částky nebude požadovat.
Starostka navrhla, aby program na správu hřbitova byl zakoupen od firmy GORDIC.
Hlasování 5 – 0 – 0

K bodu č. 4 Úprava rozpočtu
Zastupitelstvo obce Litohoř projednalo předložené rozpočtové úpravy č. 3, č. 4 a č. 5 za měsíce 6, 7, 8 /2011
a doporučuje ke schválení ( viz příloha č. 1 )
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č. 5 Veřejnoprávní smlouva
Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Litohoř a městem Moravské Budějovice o výkonu některých činností
obecní policie.
Město Moravské Budějovice zaslalo pozměněný návrh smlouvy, kde v čl.IV bod.4.2. a 4.3. požaduje za
výkon strážníků částky 200,- a 350,- /hod.dle druhu výkonu plus cestovné 7,-./ km.
Pan Kašík navrhl smlouvu nepodepisovat a požádat Státní policii o častější měření.
Souhlasíte, aby tato smlouva jak je předložena byla podepsána
Hlasování 0 – 5 - 0
K bodu č. 6 Smlouva č. 4310-237/001/11 o zřízení věcného břemene mezi obcí Litohoř a E.ON
Jedná se o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na p.č.825 k.ú. Litohoř pro účely umístění vedení
NN
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č. 7 Žádost o koupi části pozemku p. č. 385/6 o výměře 52 m2 v k. ú. Litohoř
Pan Bc.Tomáš Bařinka žádá o přikoupení části pozemku, aby mohl dodržet ochranné pásmo od vodního
toku, rozměry stavby se nemění.
Hlasování 0 – 5 - 0
Protinávrh – pan Kašík navrhl zaměřit nový geometrický plán k výměře, dle již provedené kupní smlouvy.
Hlasování 5 – 0 – 0
Pan Bc. Tomáš Bařinka žádá o povolení výstavby 1 až 2 multifunkčních kurtů s umělým povrchem na
parcele č. 333/2 za chatkami, které si zbuduje na vlastní náklady
Hlasování 4 – 1 – 0
K bodu č. 8 Různé
Starostka přečetla návrh dokumentu Zásady pro vykonávání dispozičního oprávnění pro kontrolu a oběh
účetních a jiných dokladů týkajících se hospodaření obce Litohoř.
Hlasování 5 – 0 – 0
Starostka konstatovala, že je nutno opravit část střechy na kulturním domě, kam stále zatéká. Pan Kašík B.
navrhl oslovit firmu Klempířství a pokrývačství pM. Dvořáka.Starostka již návrh ceny a popis prací od
p.Dvořáka měla zpracované a navrhovaná částka za opravu činí 12330,- Kč.
Hlasování 5 – 0 - 0
Dále starostka navrhla, aby se stará pergola na koupališti rozebrala a postavila se z ní 1 nebo 2 menší, které
by se mohla umístit někde v obci. Návrhy na určení vhodných míst bude řešeno v příštím zastupitelstvu.

Finanční kontrola, pan Kašík B. přednesl zprávu o kontrole, kterou finanční výbor provedl dne 22.8.2011 a
konstatoval, že nebyly shledány žádné nedostatky.
Hlasování 5 – 0 – 0
Pan Kašík B., - prostor pro BMX kola není udržován a hrozí zde riziko úrazu,
- je třeba upravit prostor v místě plánované komunitní kompostárny a zajistit zde odtok vody
z přilehlé strouhy,
- je třeba se již zabývat projekty na rok 2012 , např. rekonstrukce koupaliště
- je škoda, že se z dotačního programu Obnovy venkova nevyčerpaly veškeré možné finanční
prostředky ,na to p. Bártů konstatovala, že zastupitelé odhlasovali maximální možnou částku
za kterou se chodníky vybudují
Mgr. Vodičková - bude se ještě prostor mezi chodníky a hroby nějak upravovat ? Starostka odpověděla, že
tam pošle zaměstnance,aby prostor upravili.
Pan Řoutil - zhodnotil současný vzhled hřbitova a zda by nešlo přemístit kohoutek na vodu do prostoru
hřbitova? Pan Kašík odpověděl, že dříve to tak bylo, ale to se nelíbilo majitelům přilehlých hrobů.
- Zda by nebylo vhodné zabezpečit okolí rybníčku např.zábradlím.
Paní Šiborová M. –proč je u kostela opět pouze jeden stojan, když jsme žádali o dva ? Starostka se
dotazovala, zda jsou oba využívány.
Ing.Dreslová – bylo by možno oslovit pí Rusínovou , aby provedla řez zeleně v zahrádce, protože
znemožňuje výhled řidičům. Starostka přislíbila věc řešit.
Starostka ukončila zasedání po projednání všech bodů programu v 17,50 hodin.

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jiřina Vodičková
p.Bohumír Kašík

Zapsala: Jana Bártů

Lenka Venhodová
starostka

USNESENÍ
zastupitelstva obce Litohoř konaného 24.8.2011
Zastupitelstvo obce
5/2011/63 Schvaluje smlouvu č. 10081286 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na projekt Revitalizace
nivy vodního toku k.ú. Litohoř

5/2011/64 Schvaluje koupi programu na správu hřbitova od firmy GORDIC

5/2011/65 Schvaluje úpravu rozpočtu č. 3 , 4 a 5 za období 6, 7 a 8 /2011

5/2011/66 Schvaluje smlouvu č.4311-237/001/11 mezi obcí Litohoř a E.ON o zřízení věcného břemene
na p.č. 825 k.ú.Litohoř

5/2011/67 Schvaluje zaměření nového geometrického plánu na p.č.385/6 na již provedenou kupní
smlouvu.

5/2011/68 Souhlasí s výstavbou 1 až 2 multifunkčních kurtů s umělým povrchem na parcele č. 333/2 za
chatkami, které si Bc.Tomáš Bařinka zbuduje na vlastní náklady

5/2011/69 Schvaluje opravu střechy na kulturním domě od firmy Klempířství a pokrývačství M.Dvořák
za dohodnutou cenu 12330,-Kč

5/2011/70 Schvaluje Zásady pro vykonávání dispozičního oprávnění pro kontrolu a oběh účetních a
jiných dokladů týkajících se hospodaření obce Litohoř.

5/2011/71 Bere na vědomí zprávu finančního výboru

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jiřina Vodičková
p.Bohumír Kašík

Zapsala: Jana Bártů

Lenka Venhodová
starostka

