Zápis 7/2011
ze zasedání zastupitelstva obce konaného 19.12.2011 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 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.
Úprava rozpočtu
3.
Konkurz na ředitele/ku ZŠ a MŠ Litohoř
4.
Finanční příspěvky místním organizacím
5.
Návrh rozpočtu na rok 2012 + výhled rozpočtu
6.
Obecně závazná vyhláška
7.
Směrnice k odepisování dlouhodobého majetku
8.
Směrnice pro provedení inventarizace
9.
Různé
10.
Návrh usnesení

Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č. 1 Kontrola usnesení
6/2011/72 – konkurz na ředitele/ku ZŠ a MŠ proběhl, ředitelka byla zvolena
6/2011/74 – žádost o pronájem kadeřnictví byla ze strany pí Soni Šabatové zrušena
6/2011/76 – inventarizace majetku bude provedena k 31.12.2011
6/2011/80 – nepotřebný materiál byl prodán
ostatní body usnesení č. 6/2011/73, 6/2011/75, 6/2011/77, 6/2011/78 , 6/2011/79, 6/2011/ 81
byly schváleny na minulém zastupitelstvu a potvrzeny za provedené.

Hlasování 5 – 0 – 0

K bodu č. 2 Úprava rozpočtu
Zastupitelstvo obce Litohoř projednalo předložené rozpočtové úpravy č.8 za měsíc 11/2011 a
doporučuje ke schválení (viz příloha).
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č. 3 Konkurz na ředitele/ku ZŠ a MŠ
Dne 14.11.2011 se uskutečnil konkurz na místo ředitele/ky ZŠ a MŠ , jelikož dosavadní
ředitelka Mgr. J.Vodičková odchází do starobního důchodu. Byla zvolena Mgr. Romana
Kabelková s účinností od 1.1.2012 do funkce ředitelky Základní školy a Mateřské školy
Litohoř.
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č. 4 Finanční příspěvky místním organizacím
TJ - hokejisté podali žádost o finanční příspěvek v částce 8000,- na pronájem ledové plochy
na sezónu 2011/2012.
Hlasování 5 – 0 – 0
TJ – fotbalisté podali žádost o finanční příspěvek v částce 30000,- Kč na úhradu za rozhodčí,
benzín
Hlasování 3 –1 – 1
K bodu č. 5 Návrh rozpočtu na rok 2012 + výhled rozpočtu

Návrh rozpočtu obce Litohoř na rok 2012
Paragraf

6310

3639
3613

Rozpočtové příjmy
Položka
1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.výděl činnosti
1113 Daň z fyz. osob z kap.výnosů
1121 Daň z přijmu práv.osob
1211 Daň z přidané hodnoty
1511 Daň z nemovitosti
1337 Poplatek za provoz., shrom a odstr. odpadů
2141 Přijmy z úroků
1341 Poplatek ze psů
1343 Poplatek z užívání veřejného prostranství
1345 Poplatek z ubytovací kapacity
1361 Správní poplatky
2131 Přijmy z pronájmu pozemků
2132 Príjmy z pronájmu ost. Nemovitostí
4212 Dotace
Příjmy celkem

800000
20000
80000
900000
2000000
460000
250000
2000
8000
1000
6000
2000
60000
20000
189400
4798400

Rozpočtové výdaje
Paragraf
2310 Pitná voda
3392 Plyn
3392 Elektrická energie
3392 Opravy a udržování
3631 Veřejné osvětlení -energie
3631 Veřejné osvětlení -opravy
3117 Základní škola
3113 Základní škola MB
3117 Finanční dar žákům
2212 Silnice, chodníky
3419 Tělovýchovná činnost
5512 Požární ochrana
3633 Inženýrské sítě pro výstavbu RD lokalita koupaliště
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu
3399 Záležitost kultury
3745 Péče o vzhled a veřejnou zeleň
6310 Služby peněžních ústavů
6171 Činnost místní správy
3322 Kostel
3314 Knihovna
5212 Krizová situace
3429 Ostatní zájmová činnost
6112 Zastupitelé
6320 Pojištění
Výdaje
Splátka úvěru
Výdaje celkem

4798400
Rozpočet je přebytkový

Rozpočtový výhled 2013 - 2014
Souhrn v Kč

Třída 1
Třída 2
Třída 3
Třída 4
Třída 8

daňové příjmy
nedańové příjmy
kapitálové příjmy
přijaté dotace
celkem
financování
Příjmy celkem

35000
65000
20000
10000
85000
5000
525000
100000
31000
45000
30000
10000
1250500
570000
37000
295000
30000
485000
350000
3000
50000
361700
260000
19200
4672400
126000

2013
4.800.000
200000

2014
4.900.000
300000

200000
5.200.000

200000
5.400.000

5.200.000

5.400.000

Třída 5
Třída 6
Třída 8

běžné výdaje
kapitálové výdaje
celkem
financování

4.574.000
500000
5.074.000
126000

4.826.500
500000
5.326.500
73500

Výdaje celkem

5.200.000

5.400.000

Hlasování 5 –0 - 0
K bodu č. 6 Obecně závazná vyhláška
Zastupitelstvo obce se usneslo vydat Obecně závaznou vyhlášku č.1/2011, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů .
Sazba poplatku činí 500,-Kč
-

od poplatku je osvobozeno třetí a každé další dítě ve společné domácnosti a to do
konce kalendářního roku, ve kterém dovrší věk 15 let

-

úleva ve výši 100,- Kč se poskytuje osobám do konce kalendářního roku, ve kterém
dovrší věk 18 let

Náklady za svoz a sběr netříděného komunálního odpadu na osobu za letošní rok jsou 624,Kč.
Tato vyhláška nabývá platnosti 1/2012
Zrušuje se OZV č. 3/2009 ze dne 21.12.2009 , o stanovení poplatku za komunální odpad.

Hlasování 5 –0 - 0

K bodu č. 7 Směrnice k odepisování dlouhodobého majetku
Zastupitelstvo projednalo směrnici k odepisování dlouhodobého majetku . Odepisováním
majetku obec postupně rozpouští odepsatelnou část dlouhodobého majetku v průběhu doby
jeho využitelnosti.Tato směrnice nabývá účinnosti od 1.1.2012.
Hlasování 5 – 0 – 0

K bodu č. 8 Směrnice pro provedení inventarizace

Zastupitelstvo projednalo směrnici pro provedení inventarizace. Předsedou inventarizační
komise byl zvolen p.Bohumír Kašík. Plán inventur je sestavený v souladu s vyhláškou
č.270/2010 Sb. v platném znění.Provedení fyzické i dokladové inventury a následné
inventarizace bude k 31.12.2011.
Hlasování 4 – 0 - 1
K bodu č. 9 Různé
Složení kulturní komise
Předsedkyně kulturní komise – pí Jitka Roupcová
členové : pí Ivana Nováčková, Mgr. Jana Dvořáková, Mgr. Jiřina Vodičková, Ing. Helena
Dreslová, pí Jiřina Svobodová, Mgr. Jana Cvaková, pí Lenka Jelínková

Hlasování 5 – 0 – 0
Přeúčtování provozních nákladů
Základní a mateřská škola Litohoř, žádá o souhlas, aby 20000,- Kč z provozních nákladů byly
přeúčtovány na mzdové náklady.
Hlasování 5 – 0 - 0

Diskuze:
p.Kašík – při pracích na revitalizaci vodního toku byla odvezená odtoková roura, je potřeba,
aby byla firmou , která práce prováděla vrácena zpět
- bylo by potřeba zabývat se opravou soc.zařízení , opravou prasklého potrubí v KD

pí L.Kubová – navrhla, aby pro mladší děti byla vyvíjena některá zájmová činnost, například
v hasičském sportu
- dále podala námitku k zápisu č.3/2011 ve kterém se uvádí, že při projednávání
ceny za odkoupení pozemku měla paní Marie Kubová plnou moc, což uvádí, že se
nezakládá na pravdě
Starostka odpověděla , že se při žádném jednání ať na místě samém nebo na obecním
úřadě nikdy nezúčastnila a ústní vyjádření paní Marie Kubové jsme považovali za
dostačující.
Starostka ukončila zasedání po projednání všech bodů programu v 17,40 hodin.

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jiřina Vodičková
p. Bohumír Kašík

Zapsala: Helena Hanzalová

Lenka Venhodová
starostka

USNESENÍ
zastupitelstva obce Litohoř konaného 19.12.2011
Zastupitelstvo obce
7/2011/82 Schvaluje úpravu rozpočtu č. 8 za období 11/2011
7/2011/83 Bere na vědomí jmenování Mgr.Romany Kabelkové na funkci ředitelky ZŠ a
MŠ
7/2011/84 Schvaluje poskytnutí finančního příspěvku TJ – hokejisté ve výši 8.000,-Kč
7/2011/85 Schvaluje poskytnutí finančního příspěvku TJ – fotbalisté ve výši 30.000,-Kč
7/2011/86 Schvaluje rozpočet na rok 2012 a výhled rozpočtu na rok 2013 a 2014
7/2011/87 Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2011, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a ruší OZV 3/2009 ze dne 21.12.2009 o stanovení
poplatku za komunální odpad
7/2011/88 Schvaluje směrnici k odepisování dlouhodobého majetku
7/2011/89 Schvaluje směrnici pro provedení inventarizace
7/2011/90 Jmenuje předsedkyní kulturní komise pí Jitku Roupcovu
7/2011/91 Souhlasí, aby 20000,- z provozních nákladů bylo přeúčtováno na mzdové
náklady v ZŠ a MŠ Litohoř

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jiřina Vodičková
p. Bohumír Kašík

Lenka Venhodová
starostka

Zapsala: Helena Hanzalová

