Zápis 3/2012
ze zasedání zastupitelstva obce konaného 18.5.2012 v 15,00 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 15,00 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 , pí Bártů J.
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.

Kontrola usnesení
Úprava rozpočtu
Žádost o prodej pozemku p.č. 2/7 a část 2/10 v k.ú.Litohoř
Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
Různé
Návrh usnesení

Hlasování 4 – 0 – 0
K bodu č. 1 Kontrola usnesení
2/2012/105 – smlouvy o výpůjčce kompostérů jsou průběžně uzavírány
2/2012/106,107 – smlouva mezi EON Distribuce a obcí o zřízení věcného břemene byla
podepsána
2/2012/110 – žádost o výstavbu pergoly na koupališti bude řešena dnes
2/2012/115 – tabule se znakem obce u silnice I/38 se řeší
2/2012/116 – proběhlo výběrové řízení na vybudování dětského hřiště, budeme projednávat
dnes
Ostatní body 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.2 za měsíc 5/2012 a
doporučuje ke schválení (viz příloha).
Hlasování 4 – 0 – 0
K bodu č. 3 Žádost o prodej pozemku p.č. 2/7 a část pozemku 2/10
Paní Bc.Zdeňka Fišerová, žádá o odkoupení parcel 2/7 o výměře 63 m² a část parcely 2/10 o
výměře 60 m² u rodinného domu č.p. 92. Bývalí majitelé tyto parcely užívali a měli je již
oplocené. Jelikož po těchto pozemcích vede voda , plyn a povede i plánovaná kanalizace ,
dohodli se zastupitelé tyto pozemky zatím neprodávat. Majitelé mohou nadále tyto pozemky
užívat, případný prodej by se řešil až po zbudování kanalizace.
Hlasování 0 –4 – 0
K bodu č. 4 Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
Starostka seznámila zastupitelstvo se smlouvou číslo 11087124 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životní prostředí ČR . Podpora je výhradně určena na akci „Komunitní
kompostárna Litohoř“. Fond se zavazuje poskytnout obci dotaci ve výši 73 458,00 Kč a dotaci
z rozpočtu Evropské unie 1 248 786,00 Kč. Zastupitelstvo souhlasí s podepsáním smlouvy.
Hlasování 4 – 0 – 0

K bodu č. 5 Různé
Závěrečný účet obce a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce a doporučuje ke schválení . Zastupitelstvo
obce bylo seznámeno s výsledkem přezkoumání hospodaření obce za rok 2011, který
prováděl krajský úřad Kraje Vysočina dne 11.4.2012.
V závěru zprávy bylo konstatováno, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Hlasování 4 –0 - 0
Hřiště pro prťata
Starostka informovala o výběrovém řízení na vybudování dětského hřiště v parku .
Výběrového řízení se zúčastnily tři firmy.
uchazeč
nabídková cena
1. TR Antoš s.r.o.
475 800,00 Kč
2. Hřiště, s.r.o.
366 650,00 Kč
3. Kavyl,spol s.r.o. 447 800,00 Kč
Nejvíce bodů získala firma Hřiště s.r.o. s nejnižší cenou.
Pro nedostatek informací se tento bod přesouvá do příštího zasedání.

Žádost ZŠ a MŠ Litohoř
Základní škola a Mateřská škola Litohoř, žádá o přidělení skutečně nadnormativních výdajů
včetně povinných odvodů na školní rok 2012/2013 . Ve školním roce 2012/2013 nastoupí
k základnímu vzdělávání 23 dětí a k předškolnímu vzdělávání 28 dětí.
Hlasování 4 –0 - 0
Oprava požární nádrže
Obec získala dotaci z Programu obnovy venkova , která bude použita na opravu požární
nádrže. Zastupitelé pověřili starostku s podepsáním smlouvy s firmou Stabo MB s.r.o.
Moravské Budějovice na částku 280 000,- Kč.
Hlasování 4 –0 - 0
Žádost o zbudování pergoly ve sportovním areálu
Firma TKS,spol.s r. o.,v zastoupení Bc. Tomáše Bařinky dodala rozměry a plánek na
vybudování pergoly před budovou technického zázemí. Paní Bártů navrhla , aby se žádná
další pergola nebudovala.
Starostka dala hlasovat o návrhu paní Bártů.
Hlasování 3 –0 – 1
Diskuse
Pan Kašík – na splaškovou kanalizaci bylo vydáno stavební povolení na dva roky , proto je
třeba v této lhůtě začít s budováním alespoň některého úseku .
Starostka odpověděla, že se spojí s Ing. Kokešem a zjistí další podrobnosti
- proč není přistavený kontejner na trávu, že posečená tráva se hromadí u školky
místostarostka odpověděla, že je možné trávu dovézt na kompostárnu a že se do bio
odpadu hází věci, které tam nepatří
- bude se připravovat nějaká akce při příležitosti 230 let školy a 10 let udělení praporu a
znaku obce?
Kulturní akce je plánovaná na září.
Starostka ukončila zasedání po projednání všech bodů programu v 15.40.

Ověřovatelé zápisu: Ing. Helena Dreslová
pí Jana Bártů

Zapsala: Helena Hanzalová

Lenka Venhodová

starostka

USNESENÍ
zastupitelstva obce Litohoř konaného 18.5.2012
Zastupitelstvo obce
3/2012/117 Schvaluje úpravu rozpočtu č. 2 za období 5/2012
3/2012/118 Schvaluje smlouvu č. 11087124 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životního prostředí
na akci „Komunitní kompostárna Litohoř.“
3/2012/119 Schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 bez
výhrad a schvaluje závěrečný účet obce za rok 2011
3/2012/120 Souhlasí s přidělením nadnormativních výdajů včetně povinných odvodů pro
ZŠ a MŠ Litohoř na školní rok 2012/2013
3/2012/121 Schvaluje podepsat smlouvu s firmou Stabo MB s.r.o. Moravské Budějovice
na opravu požární nádrže z POV v částce 280 000,00 Kč
3/2012/122 Schvaluje nepovolit zbudování pergoly u nové budovy technického zázemí ve
sportovním areálu.

Ověřovatelé zápisu: Ing. Helena Dreslová
pí Jana Bártů

Zapsala: Helena Hanzalová

Lenka Venhodová
starostka

Obec Litohoř
Výpis z usnesení zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce dne 18.5.2012 pod číslem usnesení 3/2012/118 schvaluje Smlouvu č.
11087124 ze dne 18.4.2012 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci „Komunitní kompostárna Litohoř“.

Lenka Venhodová
starostka obce

V Litohoři dne 18.5.2012

