Zápis 3/2014
ze zasedání zastupitelstva obce konaného 7.5. 2014 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 – Jana Bártů
Ing. Helena Dreslová
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. Dohoda o záboru v komunikaci I/38
3. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
4. Smlouva s ŘSD
5. Úprava rozpočtu
6. Účetní závěrka obce a PO za rok 2013
7. Různé
8. Návrh usnesení
Hlasování 5 – 0 – 0

K bodu č. 1 Kontrola usnesení
2/2014/14 Finanční kontrola v ZŠ byla finančním výborem provedena
2/2014/17 Dřevo bylo prodáno 1.lokalita ves – Raab J. cena 1151,-Kč
2. lokalita kluziště – Kašík B. cena 3010,-Kč
3. lokalita Kosová – nikdo se nepřihlásil, poté první zájemce
Hanzalová H. cena 12 300,-Kč
2/2014/18 Část pozemku p.č.410 panu Charvátovi bude prodána po ukončení výpovědní lhůty

2/2014/20 Pozemek panu J.Řoutilovi byl pronajat, nájem začne platit od r. 2015
2/2014/21 Siréna byla přesunuta na hasičskou zbrojnici

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

K bodu č.2 Dohoda o záboru v komunikaci I/38
Firma SYNER VHS Vysočina, a.s. požádala Obec Litohoř o zajištění povolení vstupu do
komunikace I/38 pro výstavbu kanalizace, včetně poplatku za zábor komunikace. SYNER
VHS Vysočina, a.s. uhradí obci Litohoř veškeré poplatky spojené s povolením vstupu do
komunikace I/38 včetně poplatku za zábor komunikace.
Hlasování 5 – 0 – 0

K bodu č.3 Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
Zastupitelstvo obce projednalo novou Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů a dodatek č.1 ke smlouvě, která přináší některé změny dle nového občanského
zákoníku. Principem Smlouvy je závazek obce, že v rámci svého systému nakládání
s komunálními odpady zajistí zpětný odběr a využití obalových komunálních odpadů pro
potřeby EKO-KOM,a.s. Za to se zavazuje EKO-KOM, a.s. obci platit odměnu.
Hlasování 5 – 0 – 0

K bodu č.4 Smlouva s ŘSD
Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu s ŘSD č.12PO – 000421 o podmínkách zřízení a
budoucí smlouvě o právu věcného břemene pro případ realizace stavby „Přechod pro chodce
na silnici I/38 u OD Litohoř“.
V případě nerealizování projektu smlouva zaniká.
Hlasování 5 – 0 – 0

K bodu č.5 Úprava rozpočtu
Zastupitelstvo obce projednalo předložení rozpočtové úpravy č.2 za 3/2014 a č.3 za 4/2014 a
doporučuje ke schválení (viz příloha).
Hlasování 5 – 0 – 0

K bodu č.6 Účetní závěrka obce a PO za r.2013
Zastupitelstvu obce byly předloženy podklady pro schvalování účetní závěrky obce a
příspěvkové organizace. Byly předloženy výkazy :
- Fin 2-12M

-

Rozvaha
Výkaz zisku a ztrát
Příloha
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Inventarizační zpráva
Na základě předložených podkladů doporučuje ke schválení.
Hlasování 5 – 0 – 0

K bodu č. 7 Různé
Zemědělská společnost Litohoř, s.r.o. zaslala návrh navýšení nájemného z obecních pozemků.
1) 2 600,-Kč/ha při výpovědní lhůtě 5 let + částka odpovídající výši daně z nemovitostí
2) 3 000,-Kč/ha při výpovědní lhůtě 10 let + částka odpovídající výši daně z nemovitostí
Zastupitelstvo se dohodlo pro částku 3 000,-Kč/ha při výpovědní lhůtě 10 let. V případě
potřeby obce z důvodu zastavěnosti pozemků se po dohodě obou stran výpovědní lhůta zkrátí.
Hlasování 5 – 0 – 0

MAS Rokytná, o.p.s. zaslala obci nabídku o zařazení svého správního území do územní
působnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny MAS
Rokytná,o.p.s. na období 2014 – 2020. Schválením zařazení do území působnosti SCLLD
obci nevznikají finanční závazky vůči MAS.
Hlasování 5 – 0 – 0
Starostka informovala, že farnost Litohoř získala dotaci na opravu střechy kostela. Oprava je
rozdělena na tři etapy. V roce 2014 – I. etapa:
Kraj Vysočina
267 036,-Kč 37,7%
Obec Litohoř
70 879,-Kč 10%
Ministerstvo kultury 300 000,-Kč 42,3%
Vlastní zdroje
70 879,-Kč 10%
Zastupitelstvo se dohodlo pro letošní rok uvolnit částku max. 100 000,-Kč.
Hlasování 5 – 0 – 0
V rámci Programu obnovy venkova Vysočiny byla vyměněna okna a dveře v tělocvičně ZŠ.
Starostka nechala zpracovat cenovou nabídku na opravu střešní krytiny na škole :
Miloš Dvořák cena 373 737,- Kč bez DPH
Pavel Kabelka cena 388 893,- Kč bez DPH
Zastupitelstvo se dohodlo v letošním roce opravit střechu na tělocvičně.

Zastupitelstvo obce stanovilo, že při říjnových volbách do zastupitelstva obce bude voleno 9
členů zastupitelstva.
Hlasování 5 – 0 – 0
Starostka informovala zastupitelstvo o jednání s panem Pavlem Štěpánkem ohledně směny
pozemku p.č. 1141/18 v k.ú Litohoř. Pan Štěpánek nabídne nové pozemky, které budou
odpovídat bonitou obecnímu pozemku.
Starostka předložila zastupitelstvu k nahlédnutí připravovanou knihu o obci.

Starostka ukončila zasedání po projednání všech bodů programu v 17,10 hodin.
Ověřovatelé zápisu: Jana Bártů

Zapsala: Helena Hanzalová

Ing.Helena Dreslová
Lenka Venhodová
starostka

USNESENÍ

zastupitelstva obce Litohoř konaného 7.5.2014
Zastupitelstvo obce
3/2014/24 Schvaluje dohodu o záboru v komunikaci I/38 s Firmou SYNER VHS Vysočina,
a.s.
3/2014/25 Schvaluje smlouvu s firmou EKO – KOM, a.s. o zajištění zpětného odběru a
využití odpadů z obalů
3/2014/26 Schvaluje smlouvu s ŘSD č.12PO – 000421 o podmínkách zřízení a budoucí
smlouvě o právu věcného břemene pro případ realizace stavby „Přechod pro chodce na silnici
I/38 u OD Litohoř“.
3/2014/27 Schvaluje úpravu rozpočtu č.2 za 3/2014 a č.3 za 4/2014
3/2014/28 Schvaluje účetní závěrku obce Litohoř za účetní období roku 2013, sestavenou
k 31.12.2013.
3/2014/29 Schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Litohoř za účetní
období roku 2013, sestavenou k 31.12.2013.
3/2014/30 Schvaluje navýšení nájemného od Zemědělské společnosti Litohoř 3 000,-Kč/ha
při výpovědní lhůtě 10 let + částka odpovídající výši daně z nemovitostí .V případě potřeby
obce z důvodu zastavěnosti pozemků se po dohodě obou stran výpovědní lhůta snižuje.
3/2014/31 Schvaluje zařazení svého správního území do územní působnosti Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny MAS Rokytná,o.p.s. na
období 2014 – 2020. Schválením zařazení do území působnosti SCLLD obci nevznikají
finanční závazky vůči MAS.
3/2014/32 Schvaluje uvolnit max. částku 100 000,-Kč na opravu střechy kostela v roce 2014.
3/2014/33 Stanovilo, že v říjnových volbách bude do zastupitelstva obce voleno 9 členů
zastupitelstva.

Ověřovatelé zápisu: Jana Bártů

Zapsala: Helena Hanzalová

Ing. Helena Dreslová
Lenka Venhodová
starostka

