Zápis 4/2013
ze zasedání zastupitelstva obce konaného 4.12. 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
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. Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce
3. Úprava rozpočtu
4. Rozpočet, rozpočtový výhled
5. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě s MB
6. Veřejnoprávní smlouva RUIAN
7. Inventarizační komise
8. Pronájem pozemku p.č. 1141/13 v k.ú. Litohoř
9. Prodej pozemku p.č. 410 v k.ú. Litohoř
10. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci akce kanalizace
11. Zástavní právo
12. Žádosti o dotace
13. Žádost o pronájem prostor v KD
14. Zpráva z kontrolního a finančního výboru
15. Žádost o příspěvek na charitu
16. Prodej dřeva
17. Různé
18. Diskuze
19. Návrh usnesení
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č. 1 Kontrola usnesení
3/2013/166 Smlouva o dílo s F.R.Z. agency s.r.o. Brno na výrobu publikace byla podepsána

3/2013/167 Křovinořez Stihl byl zakoupen.
3/2013/168 Pozemek p.č. 798/9 paní Marii Tomanové byl prodán.
3/2013/169 Firma KOINVEST CZ, s.r.o. Třebíč započala s prací na projektu „Obnova sadu
v Litohoři“
Ostatní body byly schváleny na minulém zastupitelstvu a potvrzeny zastupiteli za provedené
K bodu č.2 Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Dne 6.11.2013 provedly kontrolorky Krajského úřadu paní Miluše Procházková a DiS.
Helena Vaníčková dílčí přezkoumání hospodaření obce.
Při dílčím přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Hlasování 5 – 0 – 0

K bodu č.3 Úprava rozpočtu
Zastupitelstvo obce projednalo předložené rozpočtové úpravy č.8 za 9/2013, č.9 za 10/2013 a
č.10 za 11/2013 a doporučuje ke schválení (viz příloha).
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č.4 Návrh rozpočtu na rok 2014, rozpočtový výhled
Starostka obce předložila návrh rozpočtu na rok 2014 a rozpočtový výhled na rok 2015-2016

Návrh rozpočtu obce Litohoř na rok 2014
Rozpočtové příjmy
Parag.

3613
3639
6310

Položka
1111
1112
1113
1121
1211
1340
1341
1343
1345
1351
1361
1511
4112
2132
2131
2141

Kč
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti
Daň z příjmu FO ze sam. výděl. činnosti
Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů
Daň z příjmu práv. osob
Daň z přidané hodnoty
Komunální odpady
Poplatek ze psů
Poplatek z užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Odvod loterií a podobných her
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Dotace ze správního rozpočtu
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z úroků

1135000
30000
110000
940000
2250000
260000
9000
1000
9000
20000
4000
580000
104700
25000
80000
4000

Příjmy celkem

5561700

Rozpočtové výdaje
Parag.
2310
3392
3392
3392
3631
3631
3117
3117
2212
3419
5512
2321
3722
3399
3745
6310
6171
3639
3314
5212
3429
6112
6320

Kč
Pitná voda
KD-Plyn
KD-Elektrická energie
KD-Opravy a udržování
Veřejné osvětlení- energie
Veřejné osvětlení-opravy
Základní škola
ZŠ-Finanční dar žákům
Silnice, chodníky
Tělovýchovná činnost
Požární ochrana
Kanalizace
Sběr a svoz komunálního odpadu
Záležitost kultury
Péče o vzhled a veřejnou zeleň
Služby peněžních ústavů
Činnost místní správy
Členské příspěvky-mikroregion
Knihovna
Krizová situace
Oprava požární nádrže
Zastupitelstvo odměny
Pojištění

40000
65000
20000
10000
95000
20000
495000
17000
102000
20000
30000
2000000
410000
19000
330000
25000
558050
5450
5000
160000
790000
260000
19200

Výdaje celkem
Splátka úvěru
Výdaje celkem

5495700
66000
5561700

Rozpočtový výhled
2015 - 2016
Souhrn v Kč

Třída 1
Třída 2
Třída 3
Třída 4
Třída 8

daňové příjmy
nedańové příjmy
kapitálové příjmy
přijaté dotace
celkem
financování
Příjmy celkem

2015
5.300.000
400000

2016
5.800.000
400000

200000
5.900.000

200000
6.400.000

5.900.000

6.400.000

Třída 5
Třída 6
Třída 8

běžné výdaje
kapitálové výdaje
celkem
financování

3.900.000
2.000.000
5.900.000

5.400.000
1.000.000
6.400.000

Výdaje celkem

5.900.000

6.400.000

Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č.5 Dodatek k veřejnoprávní smlouvě s MB
Starostka seznámila zastupitelstvo s dodatkem č.1 k veřejnoprávní smlouvě na úseku
přestupků . Dle dodatku dojde ke změně úhrady nákladů, kdy obec odváděla ze svého
rozpočtu 1000,- Kč za každý projednaný přestupek a nově bude odvádět za každý oznámený
přestupek 1000,-Kč.
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č.6 Veřejnoprávní smlouva RUIAN
Zastupitelstvo projednalo uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Městem Mor. Budějovice o
zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace , adres a
nemovitostí . Výše nákladů spojených se zabezpečením provedení zápisů údajů se na základě
dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši 100,- Kč.
Hlasování 5 – 0 – 0

K bodu č.7 Inventarizační komise
Starostka jmenovala předsedu a členy inventarizační komise:
předseda inventarizační komise: Bohumír Kašík st.
Kulturní dům: Bohumír Kašík ml.,Lenka Venhodová,Ing.Helena Dreslová
Koupaliště:
Bc.Tomáš Bařinka,Bohumír Kašík ml., Jana Bártů
Hasiči:
Zdeněk Bártů,Vladimír Jelínek, Tomáš Venhoda
Knihovna:
Lenka Venhodová,Ing. Helena Dreslová, Helena Hanzalová
Místní hospodářství: Bohumír Kašík st.,Jana Bártů, Lenka Venhodová

Hlasování 5 – 0 –0
K bodu č. 8 Pronájem pozemku p.č. 1141/13 v k.ú. Litohoř
Pan Jaroslav Maršík ruší pronájem obecního pozemku p.č. 1141/13. Nabídka pronájmu byla
vyvěšena na úřední desce od 7.10.2013 do 25.10.2013. Jako jediný projevil o pronájem tohoto
pozemku zájem p. Miroslav Tuček, Litohoř 113 za účelem zemědělské činnosti.
Hlasování 5 – 0 – 0

K bodu č.9 Prodej pozemku p.č. 410 v k.ú. Litohoř
Pan Jaroslav Charvát, Litohoř 214 zažádal o odkup obecních pozemků p.č. 410 na stavbu
chodníku a část obecního pozemku p.č. 410 kopírujícího hranici již koupené parcely v šířce
4m. Záměr byl vyvěšen od 25.10.2013 do 11.11.2013. Zastupitelstvo se dohodlo pozemek na
stavbu chodníku neprodávat, jelikož v tomto úseku vedou inženýrské sítě, ale souhlasí se
zbudováním chodníku na vlastní náklady. Další část pozemku má pronajatou Zemědělská
společnost, se kterou je třeba vyřídit výpověď z pronájmu. Toto bude v dalším jednání a po
předložení geometrického plánu panem Charvátem, bude projednán prodej.
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č.10 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci investiční akce
kanalizace
Starostka seznámila zastupitelstvo se Smlouvou o poskytnutí finančního příspěvku na
realizaci investiční akce „LITOHOŘ – KANALIZACE A ČOV“ s dobrovolným svazkem
obcí VODOVODY A KANALIZACE. Investorem této akce je Svazek. Zhotovitelem stavby
SYNER VHS Vysočina,a.s. Obec se finančně spolupodílí na realizaci stavby finančním
příspěvkem v souladu s investičním plánem Svazku.Výše finančního příspěvku Obce činí
11 321 630,00 Kč. Smluvní strany se dohodly na splátkovém kalendáři finančního příspěvku.
Platební harmonogram:
rok 2013
200 000,-Kč
rok 2014
2 000 000,-Kč
rok 2015
2 000 000,-Kč
rok 2016
1 922 933,-Kč
rok 2017 – 2025
577 633,-Kč
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č. 11 Zástavní právo
Zastupitelstvo obce projednalo zástavu Mateřské školy z důvodu financování akce kanalizace.
Hlasování 5 – 0 – 0

K bodu č.12 Žádosti o dotace
Starostka podala žádost na Ministerstvo kultury na program Informační centra veřejných
knihoven v rámci programu Veřejné informační služby knihoven, název projektu: Obnova
technického vybavení v knihovně v Litohoři. Požadovaná výše dotace 45 000,00 Kč, celkové
náklady na projekt 64 823,00 Kč. Do knihovny by byl zakoupen notebook, PC, dataprojektor,
tiskárna.
Hlasování 5 – 0 – 0
V lednu 2014 bude obec podávat žádost na dotaci z POVV. Pan Kašík podal návrh, aby se
z Programu obnovy venkova Vysočiny opravila střecha na ZŠ a vyměnily okna v tělocvičně

ZŠ. Paní Bártů navrhovala opravit starou hasičskou zbrojnici. Zastupitelstvo se dohodlo na
podání žádosti na opravu v základní škole.
Hlasování 4 – 0 – 1
Starostka informovala o možnosti podání žádosti o dotace z programu Podpora obnovy a
rozvoje venkova na obnovu a opravu křížků v obci. Dotace je poskytována do výše 70%,
spoluúčast obce 30%. Zjištěná cena by byla cca 197 000,-Kč.
Dále informovala o možnosti získání dotace na přechody v obci, kde by byla dotace 50%,
spoluúčast obce 50%.
Zastupitelé se dohodli na podání žádosti a zpracování projektu na přechody s realizací v roce
2015 po dokončení kanalizace.
Hlasování 5 – 0 – 0

K bodu č.13 Žádost o pronájem prostor v KD
Pan Marek Šafrata zažádal o pronájem místnosti v KD za účelem hudebního zkoušení skupiny
Paradox. Zkoušení by probíhalo přibližně jednou až dvakrát týdně. Zastupitelstvo souhlasí
s pronájmem za cenu spotřeby el.energie a při dodržování večerního klidu.
Hlasování 5 – 0 – 0

K bodu č.14 Zpráva z kontrolního a finančního výboru
Ing. Helena Dreslová přednesla zprávu z jednání kontrolního výboru. Body usnesení
1,2,3/2013 jsou splněny, usnesení 3/2013/169 je v plnění (výběrové řízení firmy KOINVEST
CZ,s.r.o.)
Pan Bohumír Kašík přednesl zprávu z jednání finančního výběru. Finanční výbor kontroloval
pokladní knihu, platbu faktur a plnění rozpočtu. Neshledal žádné chyby a nedostatky.
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č.15 Žádost o příspěvek na charitu
Oblastní charita Třebíč poslala žádost o příspěvek. Zastupitelé se dohodli příspěvek neposílat,
Obec přispívá formou konání tříkrálové sbírky.
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č.16 Prodej dřeva
Zastupitelé souhlasí s prodejem dřeva ze stráněk, z bezpečnostního řezu kolem hřbitova a
cesty směrem na Domamil. Dohodli se , že se prodej uskuteční formou nejvyšší cenové
nabídky. Nejnižší nabídka bude 500,00 Kč.
Hlasování 5 – 0 – 0

K bodu č.17 Různé
Dne 5.11.2013 byla provedena tématická kontrola dodržování povinností stanovených
předpisy o požární ochraně. Kontrolou byly zjištěny závady : zajistit kontrolu slyšitelnosti
požární sirény, zajistit přístup k ovládání sirény a zajistit doplnění kontaktů na složky IZS a
havarijní služby do požárních poplachových směrnic, které jsou součástí požárního řádu.
Hlasování 5 – 0 – 0

Starostka seznámila zastupitelstvo z jednání členské schůze Moravskobudějovického
mikroregionu , kterého se 9.10. a 27.11.2013 účastnila
- byla podána informace o novém návrhu veřejnoprávní smlouvy mezi Městem
Mor.Budějovice a jednotlivými obcemi ORP, která zajišťuje agendu přestupků
- předseda mikroregionu předložil návrh rozpočtu na rok 2014 a rozpočtový výhled na
roky 2015 a 2016
- projednávaly se členské příspěvky pro rok 2014
- starostka Zvěrkovic předložila vyúčtování fin.nákladů na akci „Obec našim dětem“
- projednával se finanční příspěvek pro nemocnici v Třebíči, příspěvek pro MAS
Rokytná
- rozpočtové opatření, inventarizace majetku a závazků
Zastupitelstvo projednalo uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitostí se Základní a Mateřskou
školou Litohoř. Obec je vlastníkem st.parcely č.69 a č.225 s budovou ZŠ a MŠ a parcel číslo
1131, 1132/2, 1133/1, 1299, 395/19 . Obec přenechá tyto nemovitosti Základní a mateřské
škole k bezplatnému užívání.
Hlasování 5 – 0 – 0

K bodu č.18 Diskuze

Diskuse
p. B.Kašík:
- u kostela při větru spadla větev na dráty , bylo by potřeba toto vedení opravit (bylo opraveno
provizorně)
- kontejnery na odpad stojí na zemi, bylo by třeba zvětšit betonové plochy pod kontejnery
- proč se nepracuje na vozovce ze koupalištěm
Starostka odpověděla:
na vozovku za koupaliště byla zpracována cenová nabídka, penetrační povrch by stál 43 000,Kč nebo balená 62 000,- na 160m 2

Bc.Tomáš Bařinka požádal o pořízení změny Územního plánu obce pro rozšíření obytné
zástavby. Jelikož podle současného územního plánu jeho pozemek není zahrnut
v zástavbovém území.
Bude projednáváno na příštím zasedání zastupitelstva.
Pan Pavel Štěpánek, Jackov 64 žádá o prodej pozemku p.č. 1141/18 o výměře 1807 m2. Pan
Kašík navrhl , aby se pozemky ve vlastnictví obce neprodávaly, ale raději pozemky směnily.
Bude projednáváno na příštím zasedání zastupitelstva.

Starostka ukončila zasedání po projednání všech bodů programu v 17,45 hodin.

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jiřina Vodičková

Zapsala: Helena Hanzalová

Bohumír Kašík

Lenka Venhodová
starostka

USNESENÍ

zastupitelstva obce Litohoř konaného 4.12.2013
Zastupitelstvo obce
4/2013/170 Bere na vědomí zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
4/2013/171 Schvaluje úpravu rozpočtu č. 8 za 9/2013, č.9 za 10/2013, č. 10 za 11/2013
4/2013/172a) Schvaluje rozpočet na rok 2014
4/2013/172b) Schvaluje rozpočtový výhled na rok 2015 a 2016
4/2013/173 Schvaluje Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě na úseku přestupků ze dne
9.1.2006
4/2013/174 Schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů údajů do
informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí uzavřená podle §63 odst.
1)zákona o obcích v platném znění
4/2013/175 Souhlasí s jmenováním předsedy a členů inventarizační komise
4/2013/176 Schvaluje pronájem pozemku p.č. 1141/13 v k.ú. Litohoř panu Miroslavu
Tučkovi, Litohoř 113
4/2013/177 Souhlasí, aby pan Jaroslav Charvát, Litohoř 216 si zhotovil chodník na vlastní
náklady
4/2013/178 Schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci investiční akce
„LITOHOŘ – KANALIZACE A ČOV“
4/2013/179 Schvaluje zástavní právo na Mateřskou školu
4/2013/180 Schvaluje podání žádosti na Ministerstvo kultury na program Informační centra
veřejných knihoven v rámci programu Veřejné informační služby knihoven
4/2013/181 Souhlasí s podáním žádosti o dotace na přechody v obci s realizací v roce 2015 po
zbudování kanalizace
4/2013/182 Souhlasí s podáním žádosti na dotace z POVV na opravu střechy a výměnu oken
v tělocvičně ZŠ
4/2013/183 Souhlasí s pronájmem místnosti v kulturním domě panu Marku Šafratovi za
účelem hudebního zkoušení skupiny Paradox
4/2013/184 Bere na vědomí zprávu z kontrolního a finančního výboru
4/2013/185 Souhlasí neposílat finanční příspěvek charitě Třebíč

4/2013/186 Schvaluje prodej dřeva na stráňkách a u hřbitova s minimální částkou 500,00 Kč,
formou nejvyšší cenové nabídky
4/2013/187 Souhlasí s doplněním požárního řádu a o doplnění příloh k požárnímu řádu
4/2013/188 Schvaluje Smlouvu o výpůjčce nemovitostí mezi Obcí Litohoř a Základní a
Mateřskou školou Litohoř

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jiřina Vodičková

Zapsala: Helena Hanzalová

Bohumír Kašík

Lenka Venhodová
starostka obce

