Zápis 2/2012
ze zasedání zastupitelstva obce konaného 4.4.2012 v 17,00 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu v Litohoři.
Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.Bohumír Kašík,
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. Členové ZO jsou přítomni.
Poté určila ověřovatele zápisu dnešního zasedání – Ing. H.Dreslová ,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. Úprava rozpočtu
3. Smlouva o výpůjčce
4. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni
5. Zpráva o bezpečnosti v obci
6. Žádost o inovaci a modernizaci ve sportovním areálu
7. Hospodářský výsledek ve škole
8. Různé
9. Návrh usnesení
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č. 1 Kontrola usnesení
1/2012/93 – smlouva s Agro Trnava byla podepsána
1/2012/94 – Smlouva s úřadem práce na veřejnou službu byla podepsána
1/2012/95 - Žádost na VPP byla podána
1/2012/96 – Žádost o dotaci z POV, MMR a Nadace ČEZ byly podány
1/2012/101 – Členský příspěvěk do MB mikroregionu bude doplacen v dubnu
1/2012/102 – příspěvek Svazu postižených civilizačními chorobami byl zaslán
Ostatní body byly schváleny na minulém zastupitelstvu a potvrzeny za provedené.
K bodu č. 2 Úprava rozpočtu
Zastupitelstvo obce Litohoř projednalo předložené rozpočtové úpravy č.1 a
doporučuje ke schválení (viz příloha).
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č. 3 Smlouva o výpůjčce
Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem smlouvy o výpůjčce kompostérů, která bude
sepsána mezi obcí Litohoř a občany Litohoře.
Hlasování 5 – 0 – 0

K bodu č. 4 Smlova o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni
Zastupitelstvu byly předloženy smlouvy č.014990013590/001
a 014990013591/001 o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni mezi obcí Litohoř
a E.ON Distribuce,a.s.
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č. 5 Zpráva o bezpečnosti v obci
Starostka zastupitelstvo seznámila se zprávou Policie ČR o bezpečnostní situaci v teritoriu
Obecního úřadu Litohoř v roce 2011, kdy bylo šetřeno 7 přečinů, 5 přestupků a na úseku
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 62 přestupků.
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č. 6 Žádost o inovaci a modernizaci ve sportovním areálu
Zastupitelstvu byla předložena žádost pana Bc. Tomáše Bařinky o schválení a povolení
úprav v prostorách sportovního areálu SPORTLAND
–
výstavby veřejného dětského hřiště vč. Osvětlení
–
předělání prostoru ohniště a umístění laviček
–
rozšíření osvětlení mezi tenisové kurty
–
opravu betonu na níž zbuduje zámkovou dlažbu
–
umístění vysunovací markýzy na budovu technického zázemí západním směrem
–
vybudování nízkého dřevěného oplocení podél potoka u budovy technického
zázemí
–
umístění dřevěné montované pergoly před budovu technického zázemí
–
umístění mobiliáře v prostorách koupaliště( lavičky, odpadkové koše, stojany na
kola apod.)
–
předělání prostoru vjezdu do sportovního areálu ( automat. brána, část zídky z
kamene )
pan Kašík se dotazoval, zda si veškeré úpravy hradí Bc.T. Bařinka ,starostka potvrdila,že
veškeré náklady hradí Bc. T. Bařinka. Dále se pan Kašík dotazoval na rozměry montované
pergoly , ty v žádosti nebyly specifikovány,proto starostka nechala hlasovat o ostatních
bodech žádosti bez bodu - umístění dřevěné montované pergoly.
Hlasování 5 – 0 – 0
Umístění a rozměry pergoly budou řešeny až na příštím zastupitelstvu
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č. 7 Hospodářský výsledek v ZŠ a MŠ Litohoř
Základní škola a Mateřská škola Litohoř žádá schválení přeúčtování kladného
hospodářského výsledku za rok 2011 ve výší 36 612,91 Kč do rezervního fondu.
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č. 8 Různé
Firma Geosense nabízí Geoportal , který slouží pro zobrazení a správu prostorových dat,
např. - inženýrské sítě, pasporty silnic, veřejného osvětlení, zeleně, komunikací, územní
plán atd.
Hlasování 0 – 5 – 0
Zpráva finančního výboru
Předseda finančního výboru pan Kašík seznámil zastupitele ze závěrem kontroly
finančního výboru ze dne 2.4.2012 a konstatoval, že nebyly shledány žádné nedostatky
a závady.
Hlasování 5 – 0 - 0

Zpráva kontrolního výboru
Předsedkyně kontrolního výboru Ing.Dreslová informovala zastupitele ,že dne 28.3.2012
byla provedena kontrola a kontrolní výbor neshledal žádné nedostatky.
Hlasování 5 – 0 – 0
Strom na máj
Starostka přednesla návrh, zda zastupitelstvo souhlasí s pokácením jednoho stromu z
obecního lesa za účelem postavení máje.
Hlasování 5 – 0 – 0
Tabule
Paní Bártů podala návrh na umístění dvou tabulí se znakem a názvem obce Litohoř
u silnice I/38 ve směru od Jihlavy a od Znojma. Cena jedné tabule včetně ukotvení je
2500,-Kč.
Pan Kašík navrhuje využít k umístění sloup veřejného osvětlení nebo radaru.
Hlasování 5 – 0 – 0
Výběrové řízení
Starostka navrhla,aby výběrové řízení na vybudování dětského hřiště z dotačního titulu
provedla odborná firma.
Pan Kašík se dotazoval na cenu za provedení, starostka sdělila, že se jedná o částku
20 000,Hlasování 5 – 0 – 0
Diskuse
Pan Kašík - aby pozemek pč. 2/7 a část pč. 2/10 Obec Litohoř neprodávala, protože obec
jej v budoucnu může potřebovat.
-dále, zda je řešen přejezd přes hráz u horní nádrže rybníčka.
Starostka odpověděla, že Zem.společnost má již od podzimu od firmy, která rybníčky
budovala kámen, kterým si cestu dorovná.
- prosakuje voda přes hráz u spodní nádrže
- zda se řeší odstranění kořenů po vyřezaných keřích na stráňkách.
Starostka odpověděla, že kontaktovala p. Dvořáka, který má na tuto úpravu stroj a brzy to
bude provedeno.
- je třeba provést deratizaci kanalizace
Starostka ukončila zasedání po projednání všech bodů programu v 17,55 hodin.

Ověřovatelé zápisu: Ing. Helena Dreslová
p. Bohumír Kašík

Zapsala: Jana Bártů

Lenka Venhodová
starostka

USNESENÍ

zastupitelstva obce Litohoř konaného 4.4.2012
Zastupitelstvo obce
2/2012/104 Schvaluje rozpočtové úpravy č.1
2/2012/105 Schvaluje smlouvu o výpůjčce kompostérů
2/2012/106 Schvaluje smlouvu č.014990013590/001 o zřízení práva odpovídajícímu
věcnému břemeni mezi obcí Litohoř a E.ON Distribuce,a.s.
2/2012/107 Schvaluje smlouvu č. 014990013591/001 o zřízení práva odpovídajícímu
věcnému břemeni mezi obcí Litohoř a E.ON Distribuce,a.s.
2/2012/108 Bere na vědomí zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v teritoriu Obecního
úřadu Litohoř v roce 2011
2/2012/109 Souhlasí s úpravami v areálu sportoviště Sportland, které si Bc.Tomáš
Bařinka zbuduje na vlastní náklady, a to:
–
výstavbu veřejného dětského hřiště vč.osvětlení
–
předělání prostoru ohniště a umístění laviček
–
rozšíření osvětlení mezi tenisové kurty
–
opravu betonu na níž zbuduje zámkovou dlažbu
–
umístění vysunovací markýzy na budovu technického zázemí západním směrem
–
vybudování nízkého dřevěného oplocení podél potoka u budovy technického
zázemí
–
umístění mobiliáře v prostorách koupaliště( lavičky, odpadkové koše, stojany na
kola apod.)
–
předělání prostoru vjezdu do sportovního areálu ( automat. brána, část zídky z
kamene )
2/2012/110 Souhlasí, že žádost o výstavbu dřevěné montované pergoly projedná na
příštím zastupitelstvu.
2/2012/111 Schvaluje, aby Základní škola a Mateřská škola Litohoř přeúčtovala kladný
hospodářský výsledku za rok 2011 ve výší 36 612,91 Kč do rezervního fondu.
2/2012/112 Bere na vědomí zprávu finančního výboru.
2/2012/113 Bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
2/2012/114 Schvaluje pokácení jednoho stromu z obecního lesa na stavbu máje.
2/2012/115 Souhlasí s umístěním dvou tabulí s obecním znakem u silnice I/38
2/2012/116 Schvaluje, aby výběrové řízení na vybudování dětského hřiště provedla
odborná firma
Ověřovatelé zápisu: Ing. Helena Dreslová
Zapsala: Jana Bártů
p. Bohumír Kašík
Lenka Venhodová
starostka

