Zápis 5/2014
ze zasedání zastupitelstva obce konaného 20. 8. 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
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. Prodej části pozemku p.č. 798/1 v k.ú. Litohoř
4. Smlouva s Paměť krajiny, s.r.o. (Ovocná alej)
5. Územní plán
6. Různé
7. Návrh usnesení

Hlasování 5 – 0 – 0

K bodu č. 1 Kontrola usnesení
4/2014/34 Žádosti o územní souhlas se stavbou přípojek pro MŠ a ZŠ byly podány
4/2014/35 Smlouva s AGRO Měřín, a.s. byla podepsána
4/2014/38 Výběrové řízení na „Ovocnou alej“ proběhlo

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. 6 za 7/2014 a doporučuje ke
schválení(viz příloha).
Hlasování 5 – 0 – 0

K bodu č. 3 Prodej části pozemku p.č. 798/1 v k.ú. Litohoř
Paní Helena Chvátalová žádá o prodej části pozemku p.č. 798/1 v k.ú. Litohoř. Jedná se o část
v předzahrádce před rodinným domem. Po předložení geometrického plánu bude pozemek
prodán za cenu 35,-Kč/m2.

Hlasování 5 – 0 – 0

K bodu č. 4 Smlouva s Paměť krajiny, s.r.o.
Starostka seznámila zastupitelstvo s výsledky výběrového řízení na „Ovocnou alej Litohoř“.
Nabídku podali tři firmy:
1. PAMĚŤ KRAJINY, s.r.o. 264 665,- cena s DPH
2. Lubomír Řiháček
268 039,- cena s DPH
3. Bc.Kateřina Jindrová
294 866,- cena s DPH
Výběrová komise ve složení Lenka Venhodová, Bohumír Kašík, Věra Bartuňková podle
hodnotících kritérií a ceny vybrali firmu PAMĚŤ KRAJINY, s.r.o. Zastupitelstvo souhlasí
s rozhodnutím komise a s uzavřením smlouvy.

Hlasování 5 – 0 – 0

K bodu č. 5 Územní plán
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh změn č. 2 Územního plánu obce Litohoř. Návrh
územního plánu určil plochy, které budou potřebné pro rozvoj obce, pro obytnou výstavbu
RD, pro vybavenost a sport, pro podnikatelské aktivity.
Paní Bártů navrhla, řešit jinou přístupovou cestu k navrhované ploše pro sport a rekreaci
v lokalitě u koupaliště. Po diskuzi zastupitelstvo neschválilo návrh Územního plánu.
Hlasování 2 – 3 – 0
K bodu č. 6 Různé
- Starostka informovala o zástavní smlouvě k úvěru na kanalizaci. Bylo by třeba zastavit
KD a MŠ po dobu splacení úvěru.

Pan Bohumír Kašík se ptal, pokud se nebude dělat přeložka dešťové kanalizace bude
ušetřeno asi 7 mil., nemusely by se zastavovat obě budovy. Navrhl starostce o tomto
jednat a upravit smlouvu se Svazkem obcí.
-

JUDr. Lenka Kadlecová spolumajitelka domu Litohoř č.p.100 podala žádost o
schválení napojení dešťové kanalizace z této nemovitosti do obecní šachty. Vyústění
kanalizace by bylo do rybníčka. Pan Kašík navrhl napojení do šachty , která je
umístěna na rohu předzahrádky budovy fary.

-

Starostka informovala o účasti při výběrovém řízení na opravu střechy kostela
v Litohoři. Realizace by měla proběhnout od 1.8.2014 do konce roku 2014. Opravu
bude provádět firma STABO MB s.r.o. Mor. Budějovice za vy soutěženou cenu
2 115 768,- s DPH. V současnosti se bude provádět první etapa.

-

Starostka seznámila zastupitele s návrhem pana Štěpánka na směnu pozemků. O
možnosti směny je třeba jednat i s nájemcem. Je nadále v řešení.

Starostka informovala o současném stavu výstavby kanalizace:
Probíhají práce „Stoka B“ v silnici I/38 a na odbočeních včetně úseku mateřská škola „Stoka
A-4“ a úpravy terénu „Stoka B-4“. Provedeny práce na úpravě povrchů silnice I/23- „Stoka
B“. Vzhledem k plánované rekonstrukci silnice III tř.-„Stoka A“, budou po upřesnění KSUS
kraje Vysočina provedeny finální vrstvy komunikace v tomto úseku v r. 2015.
Zhotovitel provedl norné dělící stěny (hrázky) u č.p. 154(Říhovi) a plánuje v úseku silnice III
tř.(Křikavovi, Mrvkovi, Juříkovi).
Dne 25.8.2014 se uskuteční na OÚ Litohoř jednání s vlastníky pozemků ve věci realizace
části úseku „Stoka B“ od zámku přes místní zemědělské pozemky. Zhotovitel provede
vytýčení trasy. Budou upřesněny polohy šachet, dle požadavku vlastníků pozemků na
hranicích pozemků. Poklopy kanalizačních šachet budou uloženy do úrovně terénu (Stoka B
za zámkem).
Investor odsouhlasil provedení protlaku nad Jednotou pod silnicí I/23 v prodloužené variantě
vzhledem k umístění stávajících inženýrských sítí.
V části u Bendových je třeba opravit povrch asfaltu.
Pan Daniš poukázal na nepořádek při výstavbě kanalizace, firma nedodržuje úklid. Zasypání
výkopů hlínou není vhodné, bláto stříká na nemovitosti občanů.
Starostka ukončila zasedání po projednání všech bodů programu v 17,00 hodin.
Ověřovatelé zápisu: Jana Bártů
Bohumír Kašík

Zapsala: Helena Hanzalová
Lenka Venhodová
starostka

USNESENÍ

zastupitelstva obce Litohoř konaného 20. 8. 2014
Zastupitelstvo obce
4/2014/42 Schvaluje úpravu rozpočtu č.6 za 7/2014.
4/2014/43 Schvaluje prodej části pozemku p.č. 798/1 –předzahrádky po předložení
geometrického plánu za cenu 35,- Kč/m2
4/2014/44 Schvaluje smlouvu s firmou PAMĚŤ KRAJINY, s.r.o. na projekt „Ovocná alej
Litohoř“ za cenu 264 665,-Kč s DPH

Ověřovatelé zápisu: Jana Bártů

Zapsala: Helena Hanzalová

Bohumír Kašík
Lenka Venhodová
starostka

