Zápis 6/2012
ze zasedání zastupitelstva obce konaného 28.11. 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. Jiřina Vodičková
pí J.Bártů
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. Kontrola usnesení
2. Úprava rozpočtu
3. Jmenování členů inventarizační komise
4. Prodej dřeva
5. Dodatek č.2 ke zřizovací listině
6. Obecně závazná vyhláška
7. Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce
8. Různé
9. Návrh usnesení
Hlasování 5 – 0 - 0

K bodu č. 1 Kontrola usnesení
5/2012/ 131 Firma StaboMB s.r.o. začala s rekonstrukcí požární nádrže

5/2012/ 132 Smlouva na opravu požární nádrže s firmou STABO MB s.r.o. byla
podepsána
5/2012/133 Dohoda o převodu investorství a postoupení práv a povinností ke stavbě
„Litohoř – kanalizace“ byla podepsána
Ostatní body byly schváleny na minulém zastupitelstvu a potvrzeny zastupiteli za
provedené
K bodu č.2 Úprava rozpočtu
Zastupitelstvo obce Litohoř projednalo předložené rozpočtové úpravy č.6,7a
8 za měsíce 9,10 a 11 /2012 a doporučuje ke schválení ( viz. příloha )
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č.3 Jmenování členů inventarizační komise
Starostka jmenovala členy inventarizační komise:
Kulturní dům: Bohumír Kašík ml., Mgr. Jiřina Vodičková, Ing. Helena
Dreslová
Koupaliště:

Bc. Tomáš Bařinka, Bohumír Kašík ml., Jana Bártů

Hasiči :

Zdeněk Bártů, Vladimír Jelínek ml., Vlastimil Řiháček

Knihovna :

Lenka Venhodová, Ing. Helena Dreslová, Helena Hanzalová

Místní hospodářství : Bohumír Kašík st.,Jana Bártů, Mgr. Jiřina Vodičková
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č. 4 Prodej dřeva
Zastupitelé souhlasí s prodejem dřeva u kostela, na stráňkách a u vodojemu.
Hlasování 5 – 0 – 0
Zastupitelé se dohodli, že se prodej uskuteční formou nejvyšší cenové nabídky.
Nejnižší nabídka u kostela je 1500,-Kč a nejnižší cena na stráňkách a u vodojemu je
700,- Kč.
Hlasování 5 – 0 – 0

K bodu č. 5 Dodatek č.2 ke zřizovací listině
Starostka předložila dodatek č.2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Litohoř ,kde se mění čl. IV. Vymezení majetku ve
vlastnictví zřizovatele předaného příspěvkové organizaci k hospodaření a do správy,
dle současných zákonů.
Hlasování 5 – 0 – 0

K bodu č. 6 Obecně závazná vyhláška
Zastupitelstvo obce se usneslo vydat na základě §14 odst.2)zákona č.565/1990 Sb.o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84
odst.2) písm. h)zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
obecně závaznou vyhlášku č.1/2012, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Výše poplatků zůstává stejná jako v roce 2011.

Hlasování 5 – 0 – 0

K bodu č. 7 Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce
12.listopadu 2012 se uskutečnilo dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2012.
Kontrolu provedli pracovníci Krajského úřadu paní Lenka Kalinová a pan Miroslav
Zachariáš. Byla zjištěna chyba , že obec nepředložila kraji roční zprávu o výsledcích
finančních kontrol za rok 2011 do 15.2.2012.
Ostatní kontrolované písemnosti byly bez závad.
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č. 8 Různé
Zpráva finančního výboru
Pan Kašík B. předložil zprávu z finančního výboru ze dne 8.10.2012 a konstatoval,
že nebyly shledány žádné chyby a nedostatky.
Hlasování 5 – 0 – 0

TJ Litohoř zaslala žádost o finanční příspěvek na údržbu hřiště, náklady rozhodčích
v částce 30 000,00 Kč.
Starostka informovala o jednání se zástupci Ředitelství silnic a dálnic, které oslovila
z důvodu častých dopravních nehod v zatáčce u rybníčka. Bylo jí ústně sděleno, že
svodidla nedoporučují z důvodu omezení chodníku, retardéry na silnici I. třídy být
nemohou, proto mají lidé omezit pohyb u této části silnice a raději toto nebezpečné
místo obejít.
Starostka informovala o cenových nabídkách osvětlení vánočního stromu před
základní školou.
Firma DOELS Bohuslav Doležal s montáží 15 502,- Kč bez DPH
Firma JKV Opava s.r.o. bez montáže 28 532,-Kč bez DPH

pí. Řoutilová – proč se kácela i lípa u parku ?
Starostka odpověděla , že na základě zjištění dendrologa pana Procházky
byla doporučena ke skácení. Kmen byl puklý a proschlý .

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

Ověřovatelé zápisu: pí Jana Bártů

Zapsala: Helena Hanzalová

Mgr. Jiřina Vodičková

Lenka Venhodová
starostka

USNESENÍ
zastupitelstva obce Litohoř konaného 28.11.2012
Zastupitelstvo obce
6/2012/135 Schvaluje rozpočtové úpravy č. 6, 7,8 za měsíc 9,10 a 11 /2012

6/2012/136 Souhlasí s jmenováním členů inventarizační komise

6/2012/137 Schvaluje prodej dřeva u kostela s minimální částkou 1500,00 Kč a u
stráněk a vodojemu s minimální částkou 700,00 Kč, formou nejvyšší cenové nabídky

6/2012/138 Schvaluje dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní
škola a mateřská škola Litohoř

6/2012/139 Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2012, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů s účinností od 1.1.2013

6/2012/140 Bere na vědomí zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření za rok
2012
6/2012/141 Bere na vědomí zprávu z finančního výboru o provedené kontrole
Ověřovatelé zápisu: pí Jana Bártů

Zapsala: Helena Hanzalová

Mgr. Jiřina Vodičková

Lenka Venhodová
starostka

