Zápis 4 / 2012
ze zasedání zastupitelstva obce konaného 15.6. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu v Litohoři.
Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, p.Bohumír Kašík,
Mgr Jiřina Vodičková
Nepřítomni: 0
Omluveni: Ing. Helena Dreslová
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 Ing. Helena Dreslová je omluvena,čtyři členové ZO
jsou přítomni.
Poté určila ověřovatele zápisu dnešního zasedání – Mgr. J.Vodičková, 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 poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny ( Sportoviště )
4. Smlouva o dílo ( Dětské hřiště )
5. Různé
6. Návrh usnesení
Hlasování 4 – 0 - 0
K bodu č. 1 Kontrola usnesení
3/2012/ 118 Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na
akci

„ Komunitní kompostárna Litohoř“ byla podepsána.

3/2012/ 121 Smlouva s firmou Stabo MB s.r.o. Moravské Budějovice na opravu požární
nádrže z POV byla podepsána.
Ostatní body byly schváleny na minulém zastupitelstvu a potvrzeny zastupiteli za provedené
Hlasování 4 - 0 – 0
K bodu č.2 Úprava rozpočtu
Zastupitelstvo obce Litohoř projednalo předložené rozpočtové úpravy č. 3 za měsíc
6/2012 a doporučuje ke schválení ( viz. příloha )

Hlasování 4 – 0 – 0
K bodu č.3 Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny ( Sportoviště )
Starostka seznámila zastupitelstvo se smlouvou o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny na
program Sportoviště na realizaci akce, Údržba zimního kluziště a pořízení střídačky.
Fond Vysočiny hradí 40%, max.do výše 30000,- Kč a obec 60% celkových nákladů.
Hlasování 4 – 0 – 0

K bodu č. 4 Smlouva i dílo ( Dětské hřiště )
Starostka předložila návrh smlouvy s firmou Hřiště, s.r.o., na zbudování dětského hřiště
v parku, která nabídla nejnižší cenu 366 650,- Kč bez DPH.
Hlasování 4 – 0 – 0
K bodu č. 5 Různé
Starostka zastupitele seznámila s žádostí mikroregionu Podhůří Mařenky o finanční
příspěvek na dofinancování výstavby rozhledny na vrchu Mařenka.
Navrhla částku 5000,- Kč.
Souhlasíte, aby částka 5000,- Kč byla formou darovací smlouvy poskytnuta mikroregionu
Podhůří Mařenky ?
0

Hlasování 4 – 0 –

Starostka zastupitele seznámila s nabídkami firem na rekonstrukci elektrického vedení
v ZŠ Litohoř.
Firma Lubomír Pokorný, Vranín a firma Elman s.r.o., Hostim z důvodu termínu realizace
od nabídky odstoupili.
Firma Elektropuchner, Krnčice nabídl cenu 391 679,- s DPH , firma DOELS Bohuslav
Doležal, Moravské Budějovice cenu 254 007,- s DPH.
-pan Kašík , zda cena je včetně zapravení? Starostka odpověděla , že je to
včetně zapravení.
Souhlasíte, aby rekonstrukci provedla firma DOELS Bohuslav Doležal ?
Hlasování 4 – 0 – 0
Starostka informovala o účasti na valné hromadě Sdružení pro výstavbu rychlostní
komunikace I/38 po císařské silnici( založeno v roce 1999), kde byl zvolen za předsedu
pan Jan Kocáb, místostarosta Moravských Budějovic.

Starostka navrhla oslovit pan J. Macháčka z MěÚ Moravské Budějovice,odboru
strategického rozvoje a investic, aby provedl výběrové řízení na dokončení rekonstrukce
požární nádrže.

Hlasování 4 - 0 - 0

Starostka ukončila zasedání po projednání všech bodů programu v 15,30 hodin.

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jiřina Vodičková

Zapsala: Jana Bártů

p. Bohumír Kašík

Lenka Venhodová
starostka

USNESENÍ
zastupitelstva obce Litohoř konaného 15.6.2012

Zastupitelstvo obce
4/2012/123

Schvaluje rozpočtové úpravy č.3/2012

4/2012/124

Schvaluje smlouvu o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny na program
Sportoviště

4/2012/125

Schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Hřiště s.r.o na vybudování dětského
hřiště

4/2012/126 Schvaluje darovací smlouvu mikroregionu Podhůří
Mařenky v částce 5 000,- Kč
4/2012/127 Souhlasí, aby rekonstrukci elektřiny v ZŠ Litohoř provedla firma DOELS
Bohumír
Doležal, Moravské Budějovice
4/2012/128 Souhlasí, aby p. Macháček z MěÚ Moravské Budějovice,odboru strategického

rozvoje a investic provedl výběrové řízení na dokončení rekonstrukce požární
nádrže

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jiřina Vodičková

Zapsala: Jana Bártů

p. Bohumír Kašík

Lenka Venhodová
starostka

