Zápis 1/2012
ze zasedání zastupitelstva obce konaného 13.2.2012 v 17,00 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu v Litohoři.
Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.Bohumír Kašík
Nepřítomni: 0
Omluveni: Mgr. Jiřina Vodičková
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 paní Mgr. J.Vodičková je omluvena, ostatní členové ZO
jsou přítomni. Poté určila ověřovatele zápisu dnešního zasedání – Ing. H.Dreslová ,
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola usnesení
Úprava rozpočtu
Výběrové řízení na kompostárnu
Veřejná služba, veřejně prospěšné práce
Dotace
Zpráva o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění
Žádost o umístění reklamní tabule
Různé
Návrh usnesení

Hlasování 4 – 0 – 0
K bodu č. 1 Kontrola usnesení
7/2011/84 – finanční příspěvek TJ – hokejisté ve výši 8000,- Kč byl proplacen
7/2011/85 – finanční příspěvek TJ – fotbalisté ve výši 30 000,- Kč bude převeden na účet
Ostatní body 7/2011/82,83,86,87,88,89,90,91 byly schváleny na minulém zastupitelstvu a
potvrzeny za provedené

Hlasování 4 – 0 – 0

K bodu č.2 Úprava rozpočtu
Zastupitelstvo obce Litohoř projednalo předložené rozpočtové úpravy č.9 za měsíc 12/2011 a
doporučuje ke schválení (viz příloha).
Hlasování 4 – 0 – 0
K bodu č. 3 Výběrové řízení na kompostárnu
Dne 20.1.2012 se uskutečnilo výběrové řízení na Komunitní kompostárnu. Hodnotící komise
ve složení pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, p. Kašík posuzovali jednotlivé nabídky.
V soutěžní lhůtě byly doručeny tyto nabídky.
Název uchazeče
Nabídnutá cena bez DPH
1. ENERGREEN Projekt s.r.oOlomouc
1.249.000,00 Kč
2. ALFA PROFI s.r.o Útěchov, Brno
1.361.760,00 Kč
3. SOME Jindřichův Hradec s.r.o.
1.442.000,00 Kč
4. Agro Trnava, s.r.o. Trnava
1.158.000,00 Kč
Hodnocení bylo prováděno dle stanoveného kritéria – hodnotícím kritériem byla nejnižší
nabídková cena .
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks traktoru s čelním nakladačem , 1 ks štěpkovače a
200 Ks kompostéru.
Na základě výše nabídnutých cen byla shledána jako nejvhodnější nabídka firmy Agro Trnava
s.r.o. Uchazeč nabízí nejnižší cenu . Starostka byla pověřena podpisem smlouvy.
Hlasování 4 – 0 – 0
K bodu č. 4 Veřejná služba, veřejně prospěšné práce
Starostka seznámila zastupitelstvo s přijetím osob vykonávající veřejnou službu v obci. Od
letošního roku je tato služba zabezpečena Úřadem práce. Smlouva bude uzavřena tak, že se
osoby vykonávající tuto službu budou po čtyřech měsících obměňovat, aby se vystřídalo více
osob. Osoby odpracují maximálně 20 hodin týdně.
Hlasování 4 – 0 – 0
Na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací bude zažádáno o dvě
pracovní místa.
Hlasování 4 –0 – 0
K bodu č. 5 Dotace
Zastupitelstvo se dohodlo na podání žádosti z Programu obnovy venkova na opravu vodní
nádrže na koupališti. Dále z programu ČEZ a Programu pro místní rozvoj na dotaci na
vybudování dětského hřiště v parku a v Kozím perku. Paní Jana Bártů informovala
zastupitelstvo o cenách k vybudování ( zpevnění) přístupové cesty k vodnímu toku za
koupalištěm a zabetonováním ledové plochy na hokejovém kluzišti.
Hlasování 4 –0 - 0

K bodu č. 6 Zpráva o výsledku plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění
Dle plánu kontrol byla provedena 23.1.2012 pracovníky VZP ČR kontrola plateb pojistného
za období 6/2008 – 12/2011. Zdravotní pojištění bylo zaplaceno za všechny měsíce a
v řádných termínech.
Hlasování 4 –0 - 0

K bodu č. 7 Žádost o umístění reklamní tabule
Pan Miloš Dvořák, Litohoř 29 zaslal žádost o umístění dvou reklamních tabulí své firmy na
sloupy veřejného osvětlení. Jedná se o sloup veřejného osvětlení před bytovkou č.p.176 na
pravé straně ve směru od Želetavy a před rodinným domem č.p.141 na levé straně silnice ve
směru od Moravských Budějovic. Zastupitelstvo s tímto umístěním souhlasí.
Hlasování 4 – 0 – 0

K bodu č. 8 Různé
Kritéria pro přijetí dítěte k docházce do mateřské školy
Zastupitelstvo projednalo předložené kritéria podle kterých budou přednostně umísťovány
děti k pravidelné docházce do mateřské školy Litohoř.
1. Děti žijící v obci Litohoř.
2. Děti v posledním ročníku MŠ,tj, před zahájením povinné školní docházky.
3. Děti zaměstnaných rodičů.
4. Děti, které dovršily věk 4 let.
5. Opakované žádosti, tj. děti neumístěné v minulém školním roce.
6. Děti z neúplných rodin.

Hlasování 4 – 0 - 0
Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole
Zastupitelstvo projednalo stanovení úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole:
1) dítě, které dochází do MŠ 5 dnů v měsíci……………………50,- Kč
2) dítě, které dochází do MŠ každý den na 4 hodiny…………...70,- Kč
3) dítě, které navštěvuje MŠ každý den celodenně …………...100,- Kč
4) dítě v posledním ročníku MŠ je vzděláváno bezplatně nejvýše 12 měsíců

Hlasování 4 – 0 – 0
Zvýšení členského příspěvku
Moravskobudějovický mikroregion požádal ředitel Zdravotnické záchranné služby v Třebíči
Prim.MUDr. Michal Kříž o poskytnutí finanční podpory na vybavení nového resistutačního
přístroje do sanitek . Zvýšením členského příspěvku z 10,-Kč na 15,-Kč na obyvatele by tato
částka byla použita na zakoupení resistutačního přístroje.

Hlasování 4 – 0 - 0

Žádost o finanční příspěvek
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Moravské
Budějovice žádá o finanční příspěvek pro zdravotně postižené spoluobčany . Jelikož v této
organizaci jsou i někteří obyvatelé naší obce, rozhodlo zastupitelstvo zaslat finanční příspěvek
v částce 1000,- Kč.
Hlasování 4 – 0 - 0
Inventarizační zpráva
Předseda inventarizační komise p. B.Kašík seznámil zastupitelstvo s výsledky inventarizace
obecního majetku.
Hlasování 4 – 0 - 0

Starostka ukončila zasedání po projednání všech bodů programu v 17,35 hodin.

Ověřovatelé zápisu: Ing. Helena Dreslová
p. Bohumír Kašík

Zapsala: Helena Hanzalová

Lenka Venhodová
starostka

USNESENÍ
zastupitelstva obce Litohoř konaného 13.2.2012
Zastupitelstvo obce
1/2012/92 Schvaluje úpravu rozpočtu č. 9 za období 12/2011
1/2012/93 Pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy na projekt Komunitní kompostárna
Litohoř s firmou Agro Trnava s.r.o.
1/2012/94 Schvaluje podepsat s Úřadem práce smlouvu na veřejnou službu v obci
1/2012/95 Souhlasí, aby obec Litohoř požádala o dva občany na VPP
1/2012/96 Souhlasí s podáním žádosti na dotace z POV na opravu vodní nádrže,
z programu ČEZ a z Programu pro místní rozvoj na dětské hřiště
1/2012/97 Bere na vědomí zprávu o výsledku kontroly plateb pojistného na VZP
1/2012/98 Souhlasí s umístěním dvou reklamních tabulí p. Dvořáka
1/2012/99 Schvaluje kritéria pro přijímání dětí do MŠ
1/2012/100 Bere na vědomí Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ
1/2012/101 Schvaluje finanční příspěvek Moravskobudějovického mikroregionu v částce
15,- Kč na jednoho obyvatele
1/2012/102 Schvaluje příspěvek 1000,- Kč Svazu postižených civilizačními chorobami
1/2012/103 Schvaluje provedení inventury obecního majetku k 31.12.2011

Ověřovatelé zápisu: Ing. Helena Dreslová
p. Bohumír Kašík

Zapsala: Helena Hanzalová

Lenka Venhodová
starostka

