Soupis schválených usnesení
z 2. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice,
konaného dne 25.5.2011
(upraven v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)
ZO navrhlo a odsouhlasilo : zapisovatele : Jana Majerová
ověřovatele zápisu : Ing. Franěk, M. Král
ZO vzalo na vědomí a odsouhlasilo :
- program jednání se změnou navrženého programu

Zastupitelstvo obce Litvínovice projednalo a odsouhlasilo :
ZO schvaluje nechat provést kontrolu vypracovaného návrhu Jednacího řádu oddělením
dozoru MV, poté daný JŘ opět projednat a schválit.
USNESENÍ č. 1 /2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZO schvaluje vyplácet odměny za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva obce od
25.5.2011 dle příslušné právní úpravy :
Místostarostovi : Ing. L. Kosovi ve výši 80% dle nárokové složky,
předsedům výborů : J. Maxovi, Mgr. Seimlové, členům ZO : P. Blažek, M. Král, Ing. Franěk,
Ing. Chalupa, L. Böhmová, v přísl. výši dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
USNESENÍ č. 2/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZO schvaluje vyplácet odměny členkám sociální komise od 1.6.2011 ve výši 600,- Kč
měsíčně každé člence.
USNESENÍ č. 3/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZO schvaluje „Odpisový plán Základní školy a mateřské školy Š. Dvory pro rok 2011“ dle
návrhu beze změn.
USNESENÍ č. 4/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZO schvaluje „ Rozdělení výsledku hospodaření Základní školy a mateřské školy Š. Dvory za
rok 2010“ dle předloženého návrhu beze změn.
USNESENÍ č. 5/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZO schvaluje ceny vodného a stočného na rok 2011 pro obec Litvínovice ve stávající výši,
tedy cen roku 2010.
ZO schvaluje vyhodnocení vyúčtování roku 2010 s tím, že bude uhrazena ztráta ve výši
4.331,- Kč.
USNESENÍ č. 6/2

ZO schvaluje uzavření smlouvy s Dopravním podnikem Č. Budějovice a.s. o veřejných
službách v přepravě cestujících na rok 2011 pro obec Litvínovice ve znění předloženého
návrhu beze změn.
USNESENÍ č. 7/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZO schvaluje vypsání výběrového řízení na stavební akce :
a) přístavba kuchyně a jídelny ZŠ Š. Dvory s obesláním 5 fa.: VIDOX s.r.o., BIFA
s.r.o., BOSA NOVA CB, s.r.o., DEMOSTAV s.r.o., NOREMA, stav.a obch. spol.
b) vybavení kuchyně kuchyňskými spotřebiči s obesláním 4 fa. : Marcerab s.r.o., JARg
s.r.o. Megastro CZ, s.r.o. Salmon – Gastro s.r.o.
USNESENÍ č.8/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZO schvaluje vypsání VŘ na zadání projektové dokumentace na stavební akci „Oprava
komunikace v Šindlových Dvorech na p.č..819/1“ (k MŠ).
USNESENÍ č. 9/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZO schvaluje uzavření darovací smlouvy na pozemek p.č. 524/40 v k.ú. Litvínovice
s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle předloženého návrhu beze změn.
USNESENÍ č. 10/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi obcí Litvínovice a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxm
na převod „ZTV pro výstavbu 3 RD Mokré (vodovod, kanalizace, VO)“ za cenu 1,- Kč.
USNESENÍ č. 11/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZO schvaluje uzavření smlouvy o sml. budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu se spol. E-ON a.s., na stavbu „Šindlovy Dvory, Služby J+K s.r.o., č. parc. 874/79“
dle předloženého návrhu beze změn.
USNESENÍ č. 12/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na odkup pozemku
p.č. 36/1 o výměře cca. 1400 m2 do vlastnictví obce Litvínovice za cenu 500,- Kč/m2
USNESENÍ č. 13/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZO neschvaluje poskytnutí příspěvku na fasádu domu v Litvínovicích žadatelce p.
xxxxxxxxxxxxxxx..
USNESENÍ č. 14/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZO neschvaluje proplacení nákladů na úpravu veřejné zeleně na veřejném prostranství před
RD v Litvínovicích žadatelce p. xxxxxxxxxxxxxxxxx
USNESENÍ č. 15/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZO schvaluje, pro vyplácení dotací na podporu činnosti místních organizací, požadavek, aby
žadatelé doložili písemnou zprávu o svojí činnosti za rok 2010.
USNESENÍ č. 16/2
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ZO schvaluje stanovisko obce k záchytnému parkovišti v Litvínovicích dle předloženého
návrhu beze změn. Toto stanovisko bude odesláno jako odpověď na žádost paní xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
USNESENÍ č. 17/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZO schvaluje zástupce za obec do Školské rady, a to : A. Nováková, P. Chalupa
USNESENÍ č. 18/2

………………………………
starosta obce

……………………………….
místostarosta obce

