Zápis 4/2013

-

ze zasedání zastupitelstva obce konaného 4.12. 2013 (výpis)

Vážení spoluobčané,
blížící se konec roku je obdobím, ve kterém většina z nás
hodnotí, jaký ten uplynulý rok byl a připravuje si plány
a předsevzetí na rok nový.
V končícím roce 2013 došlo v Litohoři k realizaci řady
významných staveb. Z Programu obnovy venkova byla
zrekonstruována kuchyňka a WC v kulturním domě, z fondu Vysočiny byly
zakoupeny odpadkové koše do ZŠ, MŠ a KD , úsporné zářivky a džbány ,
velkou a finančně nejnáročnější akcí bylo zrekonstruování požární nádrže,
vysázená nová zeleň u kostela, koupaliště a v okolí kompostárny, nově
vybudováno parkoviště školy, započatá je vozovka k nově postaveným RD u
koupaliště, a také byla započata výstavba kanalizace v obci.
Také jste se mohli zúčastnit několika společných událostí, které pro vás obec
ve spolupráci s kulturní komisí nebo také sportovci, hasiči a místní mládež
uspořádali např. hasičský ples, obecní ples, divadlo ve Znojmě, dětský
karneval, stavění máje, pouťová a posvícenská zábava, den dětí, cyklovýlet
na Mařenku, Hurá za pohádkou, vítání občánků, dýňovou stezku odvahy,
setkání důchodců, exkurzi v okolí Třebíče, výroba adventních věnečků,
vánoční výstavu, rozsvícení vánočního stromu, vánoční koupání v aquaparku
v Třebíči.
Touto cestou bych chtěla poděkovat nejen těm, kteří se podíleli na přípravě
těchto akcí, ale také občanům, ZŠ, místním firmám, podnikatelům,
organizacím a komisi, kteří během roku 2013 zajišťovali různé společenské a
sportovní akce a tím přispěli ke zlepšení kulturního
a sportovního vyžití dětí i dospělých v naší obci.
Do následujícího roku Vám přeji hodně zdraví, spokojenosti a osobních
úspěchů v soukromém životě i v práci .
starostka obce Lenka Venhodová

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
Rozpočtové výdaje
Parag.
2310
3392
3392
3392
3631
3631
3117
3117
2212
3419

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

40000
65000
20000
10000
95000
20000
495000
17000
102000
20000

5512
2321
3722
3399
3745
6310
6171
3639
3314
5212
3429
6112
6320

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

Výdaje celkem
Splátka úvěru
Výdaje celkem

30000
2000000
410000
19000
330000
25000
558050
5450
5000
160000
790000
260000
19200

5495700
66000
5561700

USNESENÍ
Zastupitelstvo obce
4/2013/170 Bere na vědomí zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření
obce za rok 2013

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

4/2013/171 Schvaluje úpravu rozpočtu č. 8 za 9/2013, č.9 za 10/2013, č. 10
za 11/2013

4/2013/185 Souhlasí neposílat finanční příspěvek charitě Třebíč

4/2013/172a) Schvaluje rozpočet na rok 2014

4/2013/186 Schvaluje prodej dřeva na stráňkách a u hřbitova s minimální
částkou 500,00 Kč, formou nejvyšší cenové nabídky

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
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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
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Konec roku je za dveřmi

Základní škola

Již tradičně navštívil v měsíci
listopad děti ze Základní a
Mateřské školy pan Horák ze
záchranné stanice dravců a sov.
Nechyběly ukázky zajímavých
zvířátek, které se dětem velmi
líbily a měly možnost si některé
pohladit.

Projektové
listopadové
dopoledne
s názvem čokoládové pokušení bylo
pro všechny děti nečekaným a
příjemným
zážitkem.
Všichni
se
dozvěděli něco málo o původu
čokolády,
zkusili
si
namalovat
čokoládový obrázek a vyrobit zvířátko z
čokolády.
Samozřejmě
nejlepší
odměnou pro všechny děti bylo
průběžné mlsání a ochutnávání.

1. prosince děti vystoupily v Kulturním domě na Mikulášské besídce, kterou si
pilně připravily. Celé pódium se zaplnilo malými čertíky a andělíčky. Na
začátku zarecitovaly mikulášské básničky a zazpívaly písničky a v průběhu
se předvedly se svými čertovskými tanečky. Besídka byla zakončena
společnou písničkou s dětmi ze
základní školy.

Ve čtvrtek 5. prosince překvapil děti
během vyučování čert s Mikulášem
a andělem. Všichni si užili chvilku
strachu a napětí. Po zazpívání
písničky a slibu čertovi, že už budou
hodnější, dal Mikuláš dětem balíčky
plné sladkostí.

Nevšedním zážitkem pro školáky byla
bubenická show v Besedě
v Moravských Budějovicích. Seznámení
s bubny, jejich původem a významem
všechny zaujalo. Během vystoupení se
staly bubeníky i některé děti.

Po čertovské besídce v kulturním domě a předvánočním posezení s rodiči při výrobě
malého dárku jsme popřáli všem dětem pěkné Vánoce a šťastný nový rok.
Za celý kolektiv základní školy přeji i vám pevné zdraví a mnoho šťastných chvil
v novém roce 2014.
Mgr. Romana Kabelková, ředitelka školy
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Ve školce také proběhly
přípravy na Vánoce. Děti
vyráběly vánoční ozdoby,
upekly a krásně nazdobily
perníčky. Už se čekalo jen na
příchod Ježíška, kterého se
děti nakonec dočkaly ve středu
18. prosince a pod
stromečkem si rozbalily nové
hračky.
Ráda bych touto cestou poděkovala manželům Roupcovým za sponzorský
dar pro děti ze školky. A také bych chtěla poděkovat obci Litohoř za hračky,
které dětem darovala.

Chtěla bych Vám všem popřát hodně zdraví a spokojenosti v Novém roce 2014.
Vendula Komendová (ved. uč.)
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Pan František Šimka z Litohoře oslavil jubilejní 90. narozeniny.
Významné životní jubileum
oslavil 9.11.2013 rodák Litohoře
František Šimka. Stále vitální
František prožil celý život
v Litohoři, nejprve navštěvoval
místní obecní školu, poté školu
v Moravských Budějovicích. Po
škole jeho cesta směřovala
k dráhám, kdy se jeho
zaměstnání stalo i koníčkem.
Pan František je velmi zcestovalý. Jako traťmistr se živil až do důchodu.
Nyní se věnuje svému domečku a také rád každý den chodí na
několikakilometrové procházky. K jeho narozeninám mu přišli popřát
zástupci obce, rodina, známí a přátelé.

Čteme dětem
V pátek 15.listopadu 2013
se konala v Obecní
knihovně v Litohoři akce
ČTEME DĚTEM,
kterou pořádala obec s
paní knihovnicí. Děti ze
základní školy si prohlédly
knihovnu, byli seznámeni
s chodem a také historií
knihovny a obeznámeny
s tím, jak se mohou stát
čtenáři. Zasedly do křesel, kde nahlas předčítaly ostatním návštěvníkům
knihovny z donesených knížek. Zazněly ukázky z knihy Dášenka čili život
štěněte od Josefa Čapka.
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K příjemnému a pohodovému posezení nad knížkami jistě přispělo i malé
občerstvení.
Velký dík patří všem návštěvníkům knihovny, kteří se čtení aktivně
zúčastnili i těm, kteří se zájmem vybrané ukázky poslouchali.

Setkání dříve narozených
Tak jak už každý rok, patří
měsíc listopad také našim
důchodcům. Letos se setkání
s dříve narozenými
uskutečnilo 10.11.2013.
Všichni byly sezváni na
čtrnáctou hodinu do sálu
kulturního domu, kde pro ně
byl připraven bohatý program.
Po zábavném programu dětí
ze základní školy, pod
vedením paní Kabelkové a Kudláčkové následoval uvítací proslov
starostky se vzpomínkou na ty, co už tu letos nemohli být .Poté
následovalo shlédnutí fotodokumentace z akcí uplynulého roku. Celé
nedělní odpoledne doprovázel hudbou pan Sobotka František s dcerou a
vnučkou. Setkání se velmi vydařilo a mnozí se už těší na příští rok.

Exkurze Třebíč a okolí
Dne
23.listopadu
kulturní
komise uspořádala exkurzi do
Třebíče a okolí. Odjezd byl
naplánován na 13:00 hodinu
od kulturního domu, poté
následovala cesta na skládku
Petrůvky, kde nám pan ředitel
firmy Esko-T Josef Gregor
vysvětlil skládkování a funkci
4

skládky. Po vystoupání na 16m vysokou skládku jsme se přesunuli do
školícího centra v Třebíči. Také jsme navštívili baziliku sv. Prokopa v
Třebíči a přilehlý zámek, který byl po třech letech rekonstrukce, opět
zprovozněn. Výlet byl zakončen v nedalekém pivovaře Urban, kde jsme
se dozvěděli, jak se v dnešní době vyrábí pivo na Třebíčsku a také měli
možnost jej ochutnat.

Adventní věnečky
K
nadcházejícímu
vánočnímu období patří
neodmyslitelně
adventní
věnec. Symbol věčnosti a
slunce. Můžete si ho sice
již
hotový
koupit
v
obchodě, ale jistě větší
radost z něj budete mít,
pokud si ho sami vyrobíte,
stalo se již tradicí, že
v pátek před první adventní
neděli se občané schází v kulturním domě, kde je pro ně nachystané
chvojí a nějaké drobné přízdoby na věnečky. I letos si tak všichni odnesli
krásný a originální vlastnoručně vyrobený věneček.

Rozsvícení vánočního stromu
Je již tradicí, že se
scházíme
v podvečer
první
adventní
neděli,
abychom společně
rozsvítili
vánoční
strom, popřáli si
krásné
vánoční
svátky a hlavně
děti vypustili svá
nejtajnější přáníčka
pro Ježíška. Letos
byl
nasvětlen
nejvyšší strom ve školní zahradě, který byl vysázen v roce 1975 asi jako
metrový stromek, nyní měří 14,42 m je na něm 200 m kabelu a 70 ks
žárovek, věřím, že se všem ten náš stromek líbí a naladí v nás vánoční
atmosféru, která je především o klidu a pohodě. Letošní novinkou je
adventní věnec, kde se každou neděli rozsvěcuje jedna svíce, jeho
požehnání se ujal farář Petr Piler. V letošním roce jsme vše umístili na
jedno místo i betlém. Celý večer hrál a zpíval pan Sobotka s dcerou a
vnučkami.

Svátek sv. Mikuláše
Vánoční výstava
První adventní neděli se v budově kulturního domu uskutečnila vánoční
prodejní výstava. Mohli jste si zde prohlédnout, ale i nakoupit téměř vše
co k vánocům patří.: perníky a dekorace z perníkového těsta, výrobky
z pedigu, pačworku, keramiky, skla, kovářské umění, výrobky z včelího
vosku, med , čaje, obrázky, paličkované ozdoby atd. Sortiment zboží byl
velice pestrý. Děkujeme všem vystavovatelům a také paní Mgr. Janě
Dvořákové, která celou výstavu zorganizovala
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V letošním roce navštívili naši obec Mikuláš, Anděl a
Čerti. Nejprve zavítal do naší školky, potom navštívil
žáky ve škole. Dle seznamu hříchů si v jednotlivých
třídách promluvili s hříšníky, kteří se rádi vykoupili
básničkami či písničkami. Odměnou všem byla malá
sladkost, někomu dokonce zůstala na tváři po této
čertovské návštěvě černá stopa. V podvečer pak ještě
čerti s Mikulášem a Andělem navštívili jednotlivé
domácnosti, kde nadělili hodným dětem spoustu
sladkostí a nehodným uhlí a brambory.
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Společenská rubrika
Plavecké odpoledne v nově otevřeném areálu aquparku
Laguna
V sobotu 28. 12. 2013
kulturním
komise
společně s OÚ Litohoř
uspořádala plavecké
odpoledne. Za hojné
účasti jsme navštívili
areál
aquaparku
Laguna
Třebíč.
Vodních radovánek si
užívaly
všechny
generace. Ti nejmenší
v malém dětském bazénku se skluzavkou. Ostatní vyzkoušeli nové druhy
vodní zábavy a welnes, které Laguna nyní nabízí. Doufáme, že se
plavecké odpoledne všem zúčastněným líbilo a těšíme se někdy příště
nashledanou.

V 4. čtvrtletí letošního roku došlo ke změnám v počtu obyvatel v naší
obci. K 30.10.2013 žilo v obci 545 osob, devět osob se z obce
odstěhovalo, jedna osoba se do naší obce přistěhovala. Jedna občanka
zemřela. Dva občané se narodili.
V současné době má Litohoř 538 obyvatel.
Rozloučili jsme se: Kuchtová Svatava

Gratulujeme k významnému životnímu
jubileu, které oslavili a přejeme jim hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších
let:
Šimka František, Juříková Růžena,
Františková Božena, Blaisová Božena,
Řoutilová Marie, Puchnar Bohumil, Kašík
Alois, Mátlová Eva a MUDr. Janoštíková
Helena

Označování domu čísly popisnými
V minulém období bylo zjištěno, že v naší obci nejsou všechny domy
označeny tabulkou s číslem popisným.
Připomínáme proto vlastníkům nemovitostí, že každý vlastník je povinen
podle § 32 odst.1 zákona o obcích na svůj náklad označit budovu čísly
určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu.
Fyzické osobě může obec podle § 47b odst. 1 písm. c) přestupkového
zákona uložit pokutu až do výše 10.000,-- Kč pokud budovu číslem
popisným neoznačí.
Žádáme všechny vlastníky budov, aby případné nedostatky odstranili a
tabulku s číslem popisným umístili na viditelné místo.
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Plánované akce:
Únor2014- Dětský karneval
15.2.2014- Hasičský ples-hraje skupina Genetic
1.3.2014- II.Obecní ples-hraje skupina Genetic
březen2014- Rukodělná tvorba (výroba z květináčů, z kukuřičných šustí)
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