Zápis 2/2013

2013 - 02

ze zasedání zastupitelstva obce konaného 17.6. (výpis)

Informační občasník nejen pro občany Litohoře. Vychází nepravidelně
Léto je v plném proudu, teploty vytrvale stoupají
stoupají, ač se to
nezdá, nastal ideální čas
as na plánování letní dovolené. Kam
vyrazit, co vidět a zažít, po čem
em toužíme? Na to je jednoduchá
odpověď: po změně. Ať je dovolená pravý opak n
naší
každodennosti. Každý z nás si vybere co je pro n
něj
nejpříjemnější, někdo
kdo rád cestuje, sportuje, poznává nové
objevy, relaxuje,… proto všem občanům do nastávajících letních dn
dnů přejeme
hodně sluníčka, pěkné zážitky z cest a šťastné
astné návraty domů Obecní úřad

Šálek s podšálkem
T. Navrátilová
Šálek s podšálkem ze servisu
Krásný porcelán zas letí.
Sušenky přizdobí krásnou mísu.
Posezení u čaje o třetí.
Šálky s podšálkem nejvíce
uctím svou rodinu z města.
K tomu cukřenka a konvice,
jsme všichni ze stejného těsta.
Šálky s podšálkem a prostírání,
jen stříbrné lžičky tu chybí.
Na dané téma je spousta povídání.
A pod slunečníkem se nám líbí.
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Přítomni:
ítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů,
Bárt Ing. Helena Dreslová,
p.Bohumír Kašík, Mgr. Jiřina
Jiř
Vodičková
Nepřítomni: 0
Omluveni: 0
Hlasování: pro – proti – zdržel se

Program zasedání:
1. Kontrola usnesení
2. Úprava rozpočtu
3. Zpráva o bezpečnostní
nostní 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
řípojky kanalizace byly zadány firmě
firm AQACLEAN Jihlava.
1/2013/152 Od 2.4. – 30.11.2013 byli přijati
p
dva pracovníci na VPP.
1/2013/154 Žádost o dotaci z grantového programu „Jdeme příklademp
předcházíme odpadům
m 2013“ a „Památky místního významu 2013“ byla
podána, dotaci získala obec pouze z grantového programu „Jdeme
příkladem-předcházíme odpadům
ům 2013“
1/2013/155 Smlouva č.6154 s MAME M.Budějovice
M.Bud
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
p
práva na pozemek p.č.
215/5 v k.ú. Litohoř ve prospěch
h dalšího žadatele o stavební parcelu.
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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

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

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

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
- 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

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
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-

-

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
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Starostka se zúčastnila schůzky Vodovody a kanalizace – informovala o
ceně 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.bez DPH.
Diskuse
Místostarostka Jana Bártů informovala o vyprodukovaném odpadu za
období, kdy se odvoz popelnic nezapisuje. 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.
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 příkladem- předcházíme odpadům 2013“
2/2013/161 Souhlasí , aby byl přijet jeden pracovník VPP od 1.7. do
30.11.2013 s osmihodinovou pracovní dobou

Základní škola
Poslední měsíc letošního školního roku jsme výuku dětem obohatili o dva
poznávací výlety a jednu sportovní akci.
V úterý 11. 6. jsme navštívili ZOO v Jihlavě, kde jsme měli předem
domluvený program s průvodcem po ZOO, který dětem přiblížil život
zvířat a jejich původ.
Ve čtvrtek 13. 6. jsme byli pozváni na akci DEN S LESY ČR. Jednalo se o
cestu po lesnické naučné stezce ve Chvalaticích s průvodcem, který
dětem ukázal lesní přírodu a přiblížil práci lesních dělníků.
Na konci týdne jsme si zasportovali na DOMAMILSKÝCH HRÁCH,
ze kterých si přivezla Adéla Vodičková dvě druhá místa a Nikola Kašíková
jedno třetí místo.
Další školní rok končí a my se opět loučíme s žáky 5. ročníku: NIKOLOU
KAŠÍKOVOU, ANETOU KRŠŇÁKOVOU, LIBOREM SOBOTKOU,
KARLEM SOBOTKOU A LUĎKEM VEJMĚLKEM.
Stejně jako každý rok, bude všem, kteří absolvovali celých 5 let, předán
finanční dar od obce na podporu dalšího vzdělávání v hodnotě 5000 Kč.
V novém školním roce přivítáme 8 prvňáčků, a proto stoupne i celkový
počet všech žáků ve škole
z 24 na 27.

Všem dětem i rodičům
přejeme krásné léto a
v září se těšíme opět na
shledanou.

2/2013/162 Bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
2/2013/163 Schvaluje smlouvu číslo OS201320002109 o výpůjčce
s firmou EKO-KOM
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Romana Kabelková,
ředitelka školy
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Mateřská škola
Nový rok začal pro děti z obou škol příjemnou návštěvou pana Horáka,
který přijel ze záchranné stanice
dravců a sov. Velkým překvapením
pro všechny byla zvířata, která s
sebou přivezl. Děti mohly vidět
ježka bělobřichého, který měl u
všech
velký
úspěch,
činčilu,
chameleona, hada a pavouka.
Program byl doprovázen veselými
písničkami
a
hádankami
o
zvířátkách.

I letos se děti těší na velikonoční
svátky a přípravy ve školce jsou
v plném proudu. Malování vajíček,
výroba velikonočních zajíců a beránků.
V pondělí 8. 4. proběhne zápis do
Mateřské školy pro rok 2013/ 2014.
Vendula Komendová (ved. uč.)

Jak plynul čas

Leden v mateřské škole patří pilným přípravám k zápisu do prvního
ročníku Základní školy, který se uskutečnil 4. února.

Dětský den

V neděli 24. 2. proběhl v kulturním domě Karneval. Tanečním parketem
se prohánělo na 60 velice krásných a originálních masek. V pestrém
hudebním doprovodu si děti zatančily tradiční „káčátko“. Kromě tanečků
byly pro děti připravené i pestré soutěže, sladká odměna na konec a
spousta barevných balonků.

Dětský den proběhl 16. června v areálu Sportlandu. Organizace se ujali
místní fotbalisté a hasiči, moderování se ujal pan Karel Sobotka. Pro děti
bylo připraveno osm soutěžních disciplín, např. skákání v pytli, slalom
s míčem nebo ruské kuželky, za jejichž splnění získaly sladkou odměnu.
Největší radostí pro ně bylo vítězství nad dospělými v disciplíně
přetahování pomocí lana. Děti se mezi jednotlivými disciplínami mohly
zchladit v malém bazénku.
Jana Bártů

Velký úspěch měli malí tanečníci ze
školky, neboť vystoupili s kulturním
programem na výroční schůzi
podniku Jednota. Zatancovali na dvě
písně ze známého filmu Hříšný tanec
a z parketu odcházeli při bouřlivém
potlesku diváků.
Na konci března navštívil Základní
školu kouzelník. Děti z obou škol
nadšeně sledovaly program, který si pro ně „pan kouzelník“ připravil.
Nechyběl králík z klobouku, kouzelná hůlka a další kouzla, nad kterými
děti žasly. Někteří odvážlivci se kouzelného vystoupení zúčastnili.
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Cyklovýlet
Na sobotu 22.června byl zorganizován výlet, tentokráte na kolech k nové
rozhledně na vrchu Mařenka. Počasí bylo na takový výlet ideální a tak se
dalo očekávat, že těch co rádi stráví odpoledne pohybem bude hodně.
Opak byl pravdou, právě možná těch 30 km na kole odradilo, přeci jen
autem je to snažší. Našli se jen čtyři odvážní, kteří se nezalekli a vydali se
na cestu, přesto, že již rozhlednu dříve navštívili.
Trasa vedla přes Jakubov do Lesonic dále
do Cidliny, poté se najelo na lesní cestu,
která nás dovedla až k cíli. U rozhledny nás
čekalo překvapení v podobě chladného
osvěžení,
které
na
místo
dopravil
zásobovací tým. Po zdolání 157 schodů
nové rozhledny jsme se dostali do výšky 740
m.n., odkud se nám naskytl krásný výhled do
okolí.
A protože se nám nechtělo vracet po stejné
cestě a na nějakém kilometru navíc nám
nezáleželo, zvolili jsme trasu přes Bítovánky,
Šašovice, Meziříčko a Domamil.
Jana Bártů
Hasiči
Mladí hasiči se doposud zúčastnili pěti hasičských závodů. První soutěž
absolvovali v Polici, kde se umístili na 8.místě z 15 mužstev, 8. místo
obsadili i na závodech v Panenské. Další tři závody proběhly v nočních
hodinách. Ve Vraníně dosáhli časem 18,16sec. na 13.místo v konkurenci
28 družstev. Martinkov byl co se týče umístění zatím nejlepší, což bylo
5.místo z 20 závodících družstev. Na posledním absolvovaném závodu
v Mladěnovicích útok nedokončili.
Zdeněk Bártů ml.

Pozvánka

Informace pro občany
Ve středu 10. července v 17 hod. se koná v kulturním domě
v Litohoři informativní schůzka s občany, která se bude týkat
výstavby kanalizace.
Veškeré hlášení zpráv z obecního úřadu rozhlasem lze také najít na
http://www.obec-litohor.cz/obecni-urad/rozhlas .
Kdo z občanů má zájem zasílat různé informace na e-mail, nechť zašle
potvrzovací e-mail na info@obec-litohor.cz , starosta@obec-litohor.cz
nebo nahlásí e-mail na obecní úřad.
Upozorňujeme občany na zákaz koupání v koupališti. Je to nedokončená
stavba a hrozí nebezpečí úrazu. Za děti jsou odpovědni rodiče. Vstup
pouze na VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. Abychom tuto stavbu mohli v co nejkratší
době zprovoznit a koupat se zde, bude potřeba mnoho pomocných sil,
proto Vás tímto žádáme o pomoc při konečných úpravách okolního
terénu.
Konkrétní dny budou zveřejněny na webu obce a také rozhlasem.
Předem děkuje obecní úřad
Přechody
Až zmizí v naší obci přechody, je to jen proto, že nesplňují podmínky
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a může na nich dojít
zejména k ohrožení bezpečnosti přecházejících chodců.
Tímto odůvodnila Policie ČR výzvu adresovanou Ředitelství silnic a dálnic
ČR, jakožto majetkovému správci, k odstranění dvou přechodů na silnici
I/ 38 v naší obci.

SDH Litohoř zve všechny 13.července od 13,30 hod. na místní
hasičské hřiště na pohárovou soutěž v požárním sportu „Memoriál
Antonina Abrahama“
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Výsledná tabulka fotbalové sezony 2012/13
Naměřené hodnoty počtu vozidel, která projela naší obcí
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

1.

Šebkovice B

26

15

7

4

78:38

52

2.

Jemnicko B

26

15

5

6

93:42

50

3.

Želetava B

26

13

6

7

79:62

45

4.

Martínkov

26

12

8

6

62:53

44

5.

Borovina-Opatov

26

13

3

10

54:46

42

6.

Radotice

26

11

6

9

59:60

39

7.

Kojetice

26

10

6

10

59:56

36

8.

Litohoř

26

11

3

12

56:56

36

9.

Rokytnice B

26

10

2

14

46:76

32

10.

Čáslavice-Sádek B

26

8

7

11

54:57

31

11.

H.Újezd

26

9

3

14

44:67

30

12.

Lesonice

26

9

2

15

39:51

29

13.

Předín

26

9

1

16

58:79

28

14.

Jakubov B

26

6

3

17

52:90

21
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od Jihlavy

počet aut

nad 55km/h

%

květen 11

121710

63495

52,2%

květen 12

126635

65980

52,1%

květen 13

122250

63664

52,1%

červen 11

133927

69263

51,7%

červen 12

129311

67629

52,3%

červen 13

130315

69881

53,6%

od Znojma

počet aut

nad 55km/h

%

květen 11

124596

60307

48,4%

květen 12

132654

61169

46,1%

květen 13

127463

64281

50,4%

červen 11

133492

61201

45,8%

červen 12

130732

60272

46,1%

červen 13

128448

64031

49,8%

4

