Zápis 1/2013
ze zasedání zastupitelstva obce konaného 18.3. 2013 v 16,00 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 16,00 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 Jana 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. Závěrečný účet obce a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
4. Platnost směrnic
5. Schválení odpisového plánu na r.2013
6. Inventarizační zpráva k 31.12.2012, výsledky inventur
7. Přípojky kanalizace
8. Žádost o pracovníky na VPP
9. Zpráva finančního výboru
10. Dotace
11. Dodatek ke smlouvě – MAME
Nově byl doplněn bod č. 12 . Žádost o inovaci a modernizaci prostor ve sportovním areálu
SPORTLAND.
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č. 1 Kontrola usnesení
7/2012/ 144 Žádost z POV na opravu kuchyňky a soc.zařízení v kulturním domě byla
podána
7/2012/145 Sněhová radlice od Zemědělské společnosti v Litohoři byla zhotovena

Ostatní body byly schváleny na minulém zastupitelstvu a potvrzeny zastupiteli za provedené

K bodu č.2 Úprava rozpočtu
Zastupitelstvo obce projednalo předložené rozpočtové úpravy č.9 za 12/2012 a č.1 za 2/2013 a
doporučuje ke schválení (viz příloha).
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č.3 Závěrečný účet obce a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2012
Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce a účetní závěrku a doporučuje ke
schválení. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem přezkoumání hospodaření obce
za rok 2012, který prováděl krajský úřad Kraje Vysočina dne 27.2.2013.
Při přezkoumání hospodaření obce Litohoř nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č.4 Platnost směrnic
Zastupitelstvo projednalo platnost vnitroorganizačních směrnic pro vedení účetnictví v obci
Litohoř dle aktualizace a zákonných norem.
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č.5 Schválení odpisového plánu na r.2013
Odpisováním majetku obec postupně rozpouští odepsatelnou část dlouhodobého majetku
v průběhu doby jeho využitelnosti. Zastupitelstvo projednalo odpisový plán na rok 2013.
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č.6 Inventarizační zpráva k 31.12.2012, výsledky inventur
K 31.12.2012 byla provedena inventarizace majetku obce. Inventarizace byla provedena
komisí ve složení:
Kulturní dům: B. Kašík ml., Mgr. J. Vodičková, Ing. H. Dreslová
Koupaliště: Bc. T.Bařinka, B. Kašík ml., J. Bártů
Hasiči: V. Jelínek ml., V. Říháček, Z. Bártů
Knihovna: Ing. H. Dreslová, L. Venhodová, H. Hanzalová
Místní hospodářství: B. Kašík st., J. Bártů, Mgr. J. Vodičková
dokladová: J.Bártů, H.Hanzalová
Inventarizační komise nezjistila žádné nedostatky, žádné škody ani inventarizační rozdíly
mezi účetnictvím a skutečností, konstatuje, že skutečný stav inventarizačního majetku
odpovídá stavu v účetnictví. V průběhu inventarizace nebyly zjištěny rozdíly, a proto nebyly
navrhovány opravy. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky inventur.
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č. 7 Přípojky kanalizace
V letošním roce se budou zpracovávat projekty přípojek k jednotlivým domům na stavbu
kanalizace. Zastupitelstvo souhlasí, aby tyto projekty zpracovala firma AQA-CLEAN Ing.
Josefa Novotného, který již zpracoval projekt na kanalizaci.
Hlasování 5 – 0 – 0

K bodu č. 8 Žádost o pracovníky na VPP
Na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací bude zažádáno o dvě
pracovní místa s osmihodinovou pracovní dobou od dubna do listopadu 2013.
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č. 9 Zpráva finančního výboru
Předseda finančního výboru p. Kašík seznámil zastupitelstvo s výsledky finanční
kontroly.Finanční výbor se zabýval kontrolou pokladní knihy,placením faktur v termínu,
plněním a úpravou rozpočtu. Nebyly shledány žádné závady a nedostatky.
Hlasování 5 – 0 – 0
Vnitřní finanční kontrola ve složení p. B. Kašík, Mgr. J.Cvaková a pí I.Raabová provedli
veřejnosprávní kontrolu u svých příspěvkových organizací v ZŠ a TJ. Závěrem konstatovali,
že neshledali nedostatky a závady, že přidělené obecní finanční prostředky byly správně
využívány.

K bodu č. 10 Dotace
Zastupitelstvo se dohodlo na podání žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny, název
grantového programu :
„ Jdeme příkladem-předcházíme odpadům 2013“ spoluúčast obce je min.30%
„Památky místního významu 2013“, spoluúčast obce je 50% celkových nákladů projektu.
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č. 11 Dodatek ke smlouvě - MAME
Starostka informovala zastupitelstvo o uzavření smlouvy č.6154 o poskytování služeb
připojení k síti internet prostřednictvím bezdrátové sítě společnosti MAME
M.Budějovice,s.r.o. Jedná se o rychlejší připojení internetu W2. Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou.
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č. 12 Žádost o inovaci a modernizaci prostor ve sportovním areálu SPORTLAND.
TKS spol. s.r.o. v zastoupení Bc. Tomáše Bařinky podala žádost o inovaci a modernizaci
prostor ve sportovním areálu SPORTLAND.
Žádá o schválení a povolení:
- umístění několika (3 nebo 4) volně přístupných venkovních posilovacích strojů
- umístění demontovatelné pergoly před vstupem do budovy Harley´s o rozměru 3,5m x 19 m,
pergola bude demontována po písemném vyzvání ze strany obce.
- opravu ohniště na pohlednější rohový otevřený krb sloužící jako otevřené ohniště
- výměnu stávající plechové garáže a staré dřevěné boudy za jednu ucelenou dřevěnou chatku
o rozměru 6m x 8m stejného typu jako chatky k ubytování. Chatka bude sloužit jako sklad.
- umístění solárního systému na ohřev vody a zakoupení nového nerezového bojleru:
velikost sol. systému bude do 6m 2 ,umístěný na pergole u budovy fotbalových a tenisových
šaten.

Touto žádostí se ZO zabývalo již na minulém zastupitelstvu, TKS spol. s.r.o. v zastoupení
pana Bc. Tomáše Bařinky doložila potřebné požadované dokumenty : souhlas majitele
budovy „HARLEY S“ s umístěním dřevěné pergoly a ohlášení nové stavby k zápisu do
katastru nemovitostí.
Veškeré úpravy a nové vybavení si žadatel pořídí na vlastní náklady. Výstavba a pořízení
nových prvků proběhne dle počasí v co možná nejbližším termínu, nejpozději do konce roku
2013
Hlasování 4 – 1 – 0
Manželé Zuzana a Jan Novákovi požádali obec o vzdání se předkupního práva k pozemku
p.č. 215/5 v k.ú. Litohoř. Jelikož má obec předkupní právo, souhlasí s tím , aby byl pozemek
nabídnut dalšímu zájemci v pořadí o stavební místo. Zastupitelstvo obce dá souhlas
s převodem stavebního pozemku na jiného majitele. Obec Litohoř se vzdává předkupního
práva.
Hlasování 5 – 0 – 0
Diskuse
Kašík Bohumír st.- Jaké je vyprodukování odpadu za rok 2012 v porovnání s rokem 2011?
Místostarostka Jana Bártů odpověděla, že v roce 2011 byl směsný odpad 85,46 t a v roce
2012- 85,74 t, objemný odpad v roce 2011- 29,52 t a v roce 2012- 25,50 t.
Kašík Bohumír st.- Jak postupují práce na opravě požární nádrže?
Starostka odpověděla, že až nastoupí pracovníci na VPP budou pomáhat při zavážení a
dusání.
Kašík Bohumír st.- Za kolik Kč byl pořízen a za kolik vyřazen majetek obce za rok 2012?
Kašík Bohumír st.- starostka nepodává informace z jednání svazku Vodovody a kanalizace,
Skládky TKO, Mikroregionu MB, se setkání starostů s radou Kraje, kterých se účastní.
Místostarostka Jana Bártů se zúčastnila dne 14.3. valné hromady svazku TKO, kde byl
stanoven členský příspěvek 5 Kč/obyvatele, je plánované rozšíření bioplynové stanice.
Starostka informovala, že na mikroregionu MB se schvaloval rozpočet, rozpočtový výhled,
jednalo se o ceně stolního kalendáře, schvalovali se stanovy, další setkání mikroregionu MB
se uskuteční , stejně tak jako svazku VaK v blízké době.
Bc. Tomáš Bařinka podal návrh na snížení rychlosti na silnici v ulici ke koupališti.
Starostka ukončila zasedání po projednání všech bodů programu v 17,00 hodin.

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jiřina Vodičková
pí Jana Bártů

Zapsala: Helena Hanzalová
Lenka Venhodová
starostka

USNESENÍ

zastupitelstva obce Litohoř konaného 18.3.2013
Zastupitelstvo obce
1/2013/146 Schvaluje úpravu rozpočtu č.9 za 12/2012 a č.1 za 2/2013.
1/2013/147 Schvaluje závěrečný účet za rok 2012 bez výhrad. Schvaluje účetní závěrku za
rok 2012 bez výhrad. Schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2012 bez výhrad. Zároveň schvaluje účetní závěrku za rok 2012 příspěvkové organizace ZŠ.
1/2013/148 Schvaluje platnost vnitroorganizačních směrnic pro vedení účetnictví v obci
Litohoř.
1/2013/149 Schvaluje odpisový plán na rok 2013.
1/2013/150 Bere na vědomí inventarizační zprávu k 31.12.2012 a výsledky inventur.
1/2013/151 Souhlasí, aby projekty na přípojky kanalizace byly zadány firmě AQA-CLEAN
Jihlava.
1/2013/152 Souhlasí, aby na VPP byli přijati dva pracovníci od 1.4.2013 do 31.11.2013
1/2013/153 Bere na vědomí zprávu z finančního výboru.
1/2013/154 Bere na vědomí podání žádosti o dotaci z grantového programu „ Jdeme
příkladem-předcházíme odpadům 2013“ a „Památky místního významu 2013“.
1/2013/155 Souhlasí se smlouvou č. 6154 o poskytování služeb připojení k síti internet
prostřednictvím bezdrátové sítě společnosti MAME M.Budějovice.
1/2013/156 Souhlasí s inovací a modernizací prostor ve sportovním areálu SPORTLAND
1/2013/157 Obec Litohoř se vzdává předkupního práva na pozemek p.č. 215/5 v k.ú. Litohoř.

Ověřovatelé zápisu: Mgr. JiřinaVodičková
Jana Bártů

Zapsala: Helena Hanzalová

