Zápis 5/2012
ze zasedání zastupitelstva obce konaného 29.8. 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.
Sdělila, že všech pět členů ZO je přítomno.
Poté určila ověřovatele zápisu dnešního zasedání – Mgr. J.Vodičková,
Ing. H. Dreslová
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. Věcné břemeno s JMP Net,s.r.o
4. Výběrové řízení- oprava požární nádrže
5. Dohoda o investorství ke kanalizaci
6. Různé
7. Návrh usnesen
Hlasování 5 – 0 - 0
K bodu č. 1 Kontrola usnesení
4/2012/ 124 Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny na program
Sportoviště byla podepsaná.

4/2012/ 125 Smlouva s firmou Hřiště s.r.o byla podepsaná a hřiště je
vybudované
4/2012/126 Částka 5000,-Kč byla mikroregionu Podhůří Mařenky zaslána
4/2012/127 Rekonstrukce elektřiny v ZŠ byla provedena firmou DOELS
4/2012/128 Pan Macháček zajistil výběrové řízení na rekonstrukci požární
nádrže.
Ostatní body byly schváleny na minulém zastupitelstvu a potvrzeny zastupiteli za
provedené
K bodu č.2 Úprava rozpočtu
Zastupitelstvo obce Litohoř projednalo předložené rozpočtové úprava č.4 a 5
za měsíc 7a 8 /2012 a doporučuje ke schválení ( viz. příloha )
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č.3 Věcné břemeno
Starostka předložila návrh smlouvy mezi obcí Litohoř a JMP, Net s.r.o
o zřízení věcného břemene na p.č.215/2, p.č.216,p.č.620 a p.č.845/1 v k.ú.
Litohoř.
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č. 4 Výběrové řízení na rekonstrukci požární nádrže
Starostka zastupitele seznámila s výsledky výběrového řízení na opravu požární
nádrže. Nabídku podaly tři firmy a to:
STABO s r.o.
3 377976,- s DPH
ATELIER BDŠ
3 487612,- s DPH
RENO
3 526279,- s DPH
Výběrová komise ve složení Lenka Venhodová, Bohumír Kašík a Josef
Macháček podle hodnotících kritéríí, ceny a termínu realizace, vybrali firmu
STABO s r.o..
Starostka dala hlasovat, zda zastupitele souhlasí, aby rekonstrukci požární nádrže
provedla firma STABO s r.o.
Hlasování 4 – 0 – 1

Souhlasíte, aby starostka podepsala s firmou STABO s r.o. smlouvu na rekonstrukci
požární nádrže ?
Hlasování 4 – 0 – 1
K bodu č. 5 Dohoda o investorství
Starostka předložila návrh dohody o převodu investorství a postoupení práv a
povinností ke stavbě „Litohoř- kanalizace“mezi obcí Litohoř a svazkem
Vodovody a kanalizace.
Hlasování 5 – 0 – 0

K bodu č. 6 Různé
Zpráva kontrolního výboru
Ing. Helena Dreslová předložila zprávu z kontrolního výboru ze dne
27.8.2012 a konstatovala,že nebyly sledány žádné chyby a nedostatky.
Hlasování 5 – 0 – 0

Diskuse
pí Matnerová - co se chystá za slavnost ?
Starostka – na 15. a 16. září oslavy 230 let založení základní školy
a 10 let od udělení znaku a praporu obce Litohoř

pí Řoutilová – márnice už je opravená ? Kanálek u hřbitova je zanesený.
Starostka – na márnici se ještě provedou drobné úpravy

p. Kašík – jak dopadly rozbory vody z obecních studní ?
Starostka odpověděla , že naměřené hodnoty vody u studánky odpovídají
normám pro pitnou vodu, na koupališti je vyšší obsah železa.

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

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jiřina Vodičková

Zapsala: Jana

Bártů
Ing. Helena Dreslová

Lenka Venhodová
starostka

USNESENÍ
zastupitelstva obce Litohoř konaného 29.8.2012
Zastupitelstvo obce
5/2012/129 Schvaluje rozpočtové úpravy č. 4, 5 za měsíc 7 a 8 /2012

5/2012/130 Schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Litohoř a
JMP Net, s r.o.

5/2012/131 Souhlasí, aby rekonstrukci vodní nádrže provedla firma STABO

5/2012/132 Souhlasí, aby starostka podepsala smlouvu s firmou STABO na
rekonstrukci pořární nádrže

5/2012/133 Schvaluje Dohodu o převodu investorství a postoupení práv a
povinností ke stavbě „Litohoř – kanalizace“

5/2012/134 Bere na vědomí zprávu z kontrolního výboru

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jiřina Vodičková

Zapsala: Jana

Bártů
Ing. Helena Dreslová

Lenka Venhodová
starostka

