Zápis 6/2011
ze zasedání zastupitelstva obce konaného 26.10.2011 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 – Ing. H.Dreslová, pí J.Bártů.
Zápis provede pí H.Hanzalová. 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.
Konkurz na ředitele / ku ZŠ a MŠ Litohoř
3.
Úprava rozpočtu
4.
Žádost o pronájem
5.
Jmenování členů do inventury
6.
Změna poskytovatele komunikačních služeb
7.
Zpráva o vyhodnocení dílčího přezkoumání místního hospodaření
8.
Umístění pergoly
9.
Stanovení poplatku za komunální odpad
10.
Různé
11.
Návrh usnesení
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č. 1 Kontrola usnesení
5/2011/64 – koupě programu na správu hřbitova je v řešení
5/2011/66 - smlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí Litohoř a E.ON byla podepsána
5/2011/67 – nový geometrický plán na p.č. 385/6 byl vyměřen
5/2011/69 – střecha na kulturním domě byla opravena
body usnesení č. 5/2011/63, 5/2011/65, 5/2011/70, 5/2011/71 byly schváleny na minulém
zastupitelstvu a potvrzeny za provedené.

Hlasování 5 – 0 – 0

K bodu č. 2 Konkurz na ředitele/ku ZŠ a MŠ Litohoř
Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. J.Vodičková oznámila, že od 9.11.2011 odchází do starobního
důchodu,ve funkci ředitelky skončí k datu 31.12.2011, proto bylo vyhlášeno konkurzní řízení
příspěvkové organizace na funkci ředitele/ky Základní školy a Mateřské školy Litohoř.
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č. 3 Úprava rozpočtu
Zastupitelstvo obce Litohoř projednalo předložené rozpočtové úpravy č.6 a č.7 za měsíce
9,10/2011 a doporučuje ke schválení (viz příloha č.1, 2)
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č. 4 Žádost o pronájem
Slečna Soňa Šabatková zaslala žádost o pronájem volné místnosti v kulturním domě za
účelem zřízení kadeřnictví .V případě schválení žádá o zřízení chodníku do provozovny a o
odpuštění nájmu za dva měsíce z důvodu zařízení provozovny.
Zastupitelstvo se rozhodlo vyhovět žádosti ve zřízení kadeřnictví. Nájem za měsíc 11,
12/2011 byl prominut, uhrazena bude pouze spotřebovaná energie a voda. Zbudování
chodníku by se řešilo v budoucnu.
Nájem od 1.1.2012 je stanoven ZO na částku 600,- Kč s DPH /měsíc + spotřebu energie a
vody.
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č. 5 Jmenování inventarizační komise
Kulturní dům : B. Kašík ml., Mgr. J.Vodičková, L. Venhodová
Koupaliště : Bc. T.Bařinka, B.Kašík ml., M.Procházka, J.Bártů
Hasiči : V.Jelínek ml.,V.Řiháček, T. Venhoda, Z.Bártů
Knihovna : Ing. H.Dreslová, J.Bártů, H.Hanzalová
Místní hospodářství : B.Kašík st., L.Venhodová, P.Chvátal
Hlasování 5 –0 - 0
K bodu č. 6 Změna poskytovatele telekomunikačních služeb
Starostka oslovila p.P.Hučka, který poskytl informace v oblasti telefonních služeb. Dosud nám
internetové služby poskytovalo MAME M.Budějovice. Telefonní Telefónica a.s. a Volný a.s.
GA HOLDING – 450,-Kč s DPH za 8 MB/s za měsíc , zdarma pevná linka, převod čísla 999,-Kč, nový telefon
1600 – 2000,- Kč
JARONET – 360,- Kč s DPH za 8 MB/s za měsíc, zdarma pevná linka, převod čísla 1000,- Kč, cena hovoru
pevná 0,74 Kč/min. špička i mimo, mobil tel. 4,3 Kč/min., nový telefon 1600 - 2000,- Kč
MAME nenabízí možnost telefonování

Obě předchozí firmy, když se podepíše smlouva na 2 roky, tak zařízení a montáž bude
zdarma, 1,- Kč bude stát telefon a navíc dají z paušálního poplatku v prvním roce 50%
slevu.

Dle informací by byla úspora první rok 8000,- Kč a další roky 6000,-Kč/rok.
Změna poskytovatele telekomunikačních služeb se odkládá z důvodů upřesnění podmínek
současného poskytovatele služeb a to firmy MAME.

K bodu č. 7 Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
Dílčí přezkoumání se uskutečnilo 31.8.2011 na základě žádosti obce a v souladu se zákonem
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání vykonaly pracovnice krajského
úřadu Vysočina , odbor kontroly-pí Kalinová, pí Procházková.
Výsledek dílčího přezkoumání : Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Hlasování 5 – 0 – 0

K bodu č. 8 Umístění pergoly
Umístění pergoly z materiálu původní pergoly, co stála na koupališti:
pí J.Bártů navrhuje, aby umístění pergoly bylo u rybníčků,
pí Vodičková , Ing.Dreslová a p. Kašík jsou pro umístění v parku naproti vchodu do kostela.
Pan Kašík navrhuje nechat zpracovat návrh a oslovit firmu, která by pergolu postavila
z nového materiálu.

K bodu č.9 Stanovení poplatku za komunální odpad
Paní J. Bártů navrhla, aby se zvýšil poplatek za odvoz komunálního odpadu ,jelikož náklady
na jednoho poplatníka jsou vyšší než je dosud placeno. Cena 500,-Kč/rok , děti do 18 let 400,Kč/rok. Na příštím zasedání předloží ke schválení novou obecně závaznou vyhlášku.

K bodu č. 10 Různé
Zpráva z kontrolního výboru
Předsedkyně kontrolního výboru Ing.Helena Dreslová přednesla zprávu z jednání kontrolního
výboru. Kontrolní výbor ve složení Ing. H. Dreslová, pí H. Procházková, p. P. Slabý
kontrolovali usnesení zastupitelstva obce.
Hlasování 5 – 0 – 0
Jmenování člena do školní rady za zřizovatele
Starostka navrhla, aby do školní rady za zřizovatele byla nadále jmenovaná Ing. Helena
Dreslová.
Hlasování 5 – 0 - 0
Prodej materiálu
Ve staré hasičské zbrojnici je složen nepotřebný materiál (umyvadla-9ks, mušle-3 ks,
hurdisky-12ks, překlady- 2ks, klozet- 1ks)
p. Kašík navrhuje za 20,-Kč /kus odprodat zájemcům a co se neprodá zlikvidovat .

Hlasování 5 – 0 – 0
Klubovna
Starostka navrhla , aby mládež , která užívá klubovnu v kulturním domě se podílela na úklidu
v obci, například hrabání listí, jelikož jim obec hradí poplatky za spotřebovanou el.energii.

Předávání kuchyňky a výčepu v kulturním domě
Starostka navrhla, aby paní J.Bártů zodpovídala za vybavení kuchyňky a výčepu v kulturním
domě, toto zařízení aby předávala a přebírala po různých akcích.
Hlasování 5 – 0 – 0
Starostka nechala zpracovat od firmy STABO MB s.r.o. studii na úpravu koupaliště.
Rozpočtové náklady činí 3 071 987,00 Kč s DPH.
Pan Kašík navrhl přepracování rozmístění jednotlivých prvků.

Diskuze:
p.Kašík - na koupališti by byl zapotřebí kontejner na bílé a barevné sklo
- byla by potřeba opravit nástěnka u prodejny
- připravit návrh rozpočtu do konce roku

Starostka ukončila zasedání po projednání všech bodů programu v 18,00 hodin.

Ověřovatelé zápisu: Ing. Helena Dreslová
pí Jana Bártů

Lenka Venhodová
starostka

Zapsala: Helena Hanzalová

USNESENÍ
zastupitelstva obce Litohoř konaného 26.10.2011
Zastupitelstvo obce
6/2011/72 Bere na vědomí konkurz na ředitele/ku ZŠ a MŠ Litohoř
6/2011/73 Schvaluje úpravu rozpočtu č. 6,7 za období 9,10/2011
6/2011/74 Souhlasí s pronájmem místnosti ke zbudování kadeřnictví s tím, že 2 měsíce
tj.do 31.12.2011 bude prominutý nájem, spotřebovaná energie a voda se bude hradit.
6/2011/75 Souhlasí, aby částka za pronájem kadeřnictví od 1.1.2012 byla 600,-Kč s DPH
za měsíc + energie, voda
6/2011/76 Souhlasí se členy inventarizační komise ve složení :
Kulturní dům : B. Kašík ml., Mgr. J.Vodičková, L. Venhodová
Koupaliště : Bc. T.Bařinka, B.Kašík ml., M.Procházka, J.Bártů
Hasiči : V.Jelínek ml.,V.Řiháček, T. Venhoda, Z.Bártů
Knihovna : Ing. H.Dreslová, J.Bártů, H.Hanzalová
Místní hospodářství : B.Kašík st., L.Venhodová, P.Chvátal
6/2011/77 Bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce
6/2011/78 Bere na vědomí zprávu kontrolního výboru
6/2011/79 Souhlasí se zvolením Ing. Heleny Dreslové do rady školy
6/2011/80 Souhlasí s prodejem staršího nepotřebného materiálu
6/2011/81 Jmenuje pí J.Bártů, aby zodpovídala za vybavení kuchyňky a výčepu
v kulturním domě

Ověřovatelé zápisu: Ing. Helena Dreslová
pí Jana Bártů

Zapsala: Helena Hanzalová

Lenka Venhodová
starostka

