Zápis 2/2013
ze zasedání zastupitelstva obce konaného 17.6. 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 – Ing. Helena Dreslová
p. Bohumír Kašík
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. Zpráva o bezpečnostní situaci v obci
4. Smlouva – Fond Vysočiny
5. Různé
6. Návrh usnesení
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č. 1 Kontrola usnesení
1/2013/151 Projekty na přípojky kanalizace byly zadány firmě AQVA-CLEAN Jihlava.
1/2013/152 Od 2.4. – 30.11.2013 byli přijati dva pracovníci na VPP.
1/2013/154 Žádost o dotaci z grantového programu „Jdeme příkladem-předcházíme odpadům
2013“ a „Památky místního významu 2013“ byla podána, dotaci získala obec pouze
z grantového programu „Jdeme příkladem-předcházíme odpadům 2013“
1/2013/155 Smlouva č.6154 s MAME M.Budějovice o poskytování služeb připojení k síti
internet byla podepsána.
1/2013/156 Prostory ve sportovním areálu SPORTLAND se modernizují.
1/2013/157 Obec Litohoř se vzdala předkupního práva na pozemek p.č. 215/5 v k.ú. Litohoř
ve prospěch dalšího žadatele o stavební parcelu.
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.2 za 3/2013, č.3 za 4/2013 a
č.4 za 5/2013 a doporučuje ke schválení (viz příloha).
Hlasování 4 – 0 – 1
K bodu č.3 Zpráva o bezpečnostní situaci v obci
Starostka seznámila zastupitelstvo se zprávou Policie ČR o bezpečnostní situaci v teritóriu
Obecního úřadu Litohoř v roce 2012, kdy byly šetřeny 4 trestné činy - 2x krádež, 2x ohrožení
pod vlivem návykové látky, 9 přestupků – 3x proti majetku, 6x proti občanskému soužití a na
úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bylo řešeno 14 přestupků v blokovém
řízení a byly šetřeny 4 dopravní nehody.
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č.4 Smlouva – Fond Vysočiny
Podaný projekt z grantového programu Fondu Vysočina „Jdeme příkladem – předcházíme
odpadům 2013“ byl vybrán k poskytnutí dotace v plné požadované výši. Celkové náklady na
projekt jsou 42 793,- Kč, požadovaná výše dotace 29 955,- Kč, spoluúčast obce 12 838,- Kč.
Tato dotace bude použita na zakoupení skleněných džbánů, na zakoupení nádob na tříděný
odpad do kulturního domu, ZŠ a MŠ, na zakoupení popelnic na tříděný odpad, na exkurzi do
firmy , kde se dále zpracovává odpad, na zakoupení úsporných žárovek.
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č.5 Různé
Zastupitelstvo se rozhodlo zažádat o přijetí ještě jednoho pracovníka na VPP od 1.7. –
30.11.2013 s osmihodinovou pracovní dobou.
Hlasování 5 – 0 – 0
Ing. Helena Dreslová předložila zprávu z kontrolního výboru – kontrola plnění usnesení
5,6,7/2012, veškeré body byly splněny
Hlasování 5 – 0 – 0
EKO-KOM zaslal návrh nové smlouvy číslo OS201320002109 o bezplatné výpůjčce
sběrných nádob, které obec používá pro tříděný sběr využitelných odpadů. Ve smlouvě je
nově zavedeno ohlašovaní škod na nádobách včetně zničení nádob. Jinak znění smlouvy se
nemění.
Hlasování 5 – 0 – 0

Doplnění z minulého zasedání- celkem byl pořízen majetek za rok 2012 za 4 614 043,7 Kč a
vyřazen za 29 130,50 Kč.
Starostka seznámila zastupitelstvo z jednání členské schůze Moravskobudějovického
mikroregionu, kterého se 10.4., 26.4., 27.4. a 20.5.2013 účastnila

- byly řešeny příspěvky na žáky ZŠ, kteří navštěvují školy v M.Budějovicích
od 1.1.2013 v rámci RUD je příspěvek na žáka ZŠ hrazen do rozpočtu obcí, Ing. Horník –
vedoucí odboru finančního a obecního živnostenského úřadu Města M.Budějovic
vysvětlil, že tyto částky nepokryjí všechny náklady škol a Město M.Budějovice žádá obce
o vstřícnost k této platbě. Starostka navrhla příspěvek do M.Budějovic neposílat .
Hlasování 5 – 0 – 0

- konzultace a diskuse s dodavateli energií
zástupci jednotlivých zúčastněných firem seznámili přítomné s nákupem energií
- vyhodnocení soutěže o nejhezčí vánoční výzdobu
1. místo Horky dostaly šek v hodnotě 1500,-Kč, 2. místo Cidlina a M.Budějovice 1000,Kč, 3.místo Lukov a Jakubov 500,- Kč
-

-

výroba stolních kalendářů na rok 2014
přípravu stolních kalendářů znovu zajistí p.Kaláb, fakturováno bude přímo obcím

soutěž „Obec našim dětem“
se uskuteční 14.9.2013 v obci Zvěrkovice, další ročník 2014 v M.Budějovicích
31.5.2014

- schválení závěrečného účtu, účetní závěrky, úpravu rozpočtu
Starostka se zúčastnila schůzky Vodovody a kanalizace – projednávala se cena vodného 47,82
Kč/m³ a stočného 35,63 Kč/m³.
V Českých Budějovicích byla starostka přítomna otevírání obálek na výběrové řízení na
zhotovitele kanalizace. Přihlásilo se 11 zájemců , nabídka ceny se pohybuje od 40 -75 mil.

Diskuse
Místostarostka Jana Bártů informovala o vyprodukovaném odpadu za období, kdy se odvoz
popelnic nezapisuje naším pracovníkem. Za zimní období 2011/12 bylo odvezeno 45,2 t a za
zimní období 2012/13 44,8 t. Celkem se ušetřilo 5 200,- Kč.
Starostka ukončila zasedání po projednání všech bodů programu v 16,40 hodin.

Ověřovatelé zápisu: Ing. Helena Dreslová
p. Bohumír Kašík

Zapsala: Helena Hanzalová
Lenka Venhodová
starostka

USNESENÍ

zastupitelstva obce Litohoř konaného 17.6.2013
Zastupitelstvo obce
2/2013/158 Schvaluje úpravu rozpočtu č.2 za 3/2013, č.3 za 4/2013 a č.4 za 5/2013
2/2013/159 Bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci v obci.
2/2013/160 Schvaluje smlouvu s Krajem Vysočina z Fondu Vysočiny „Jdeme příkladempředcházíme odpadům 2013“
2/2013/161 Souhlasí , aby byl přijet jeden pracovník VPP od 1.7. do 30.11.2013
s osmihodinovou pracovní dobou
2/2013/162 Bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
2/2013/163 Schvaluje smlouvu číslo OS201320002109 o výpůjčce s firmou EKO-KOM

Ověřovatelé zápisu: Ing. Helena Dreslová
p. Bohumír Kašík

Zapsala: Helena Hanzalová

