Soupis

přijatých usnesení

z 3. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne 8.6.2011
(upraven v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)
ZO navrhlo a odsouhlasilo : zapisovatele : Jana Majerová
ověřovatele zápisu : Ing. Franěk, Ing. Chalupa
ZO vzalo na vědomí a odsouhlasilo :
- program jednání dle návrhu beze změn
Zastupitelstvo obce Litvínovice projednalo a odsouhlasilo :
ZO schvaluje uzavření smluv o sml. budoucí na zřízení VB (9 – viz zápis) se spol. E-ON ČR
a.s. ve znění dle předložených návrhů.
ZO schvaluje uzavření smluv o zřízení práva odpovídajícího VB (17- viz zápis) se spol.
E-ON ČR a.s. ve znění dle předložených návrhů.
ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího VB na stavbu „Letiště Planá“
se spol. Telefonica O2 ve znění dle předloženého návrhu.
USNESENÍ č. 1 /3
ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s fa. BOSA NOVA CB, s.r.o. na provedení stav. akce
„stavební úpravy kuchyně a jídelny ZŠ Š. Dvory“ na základě výběru dle kritérií VŘ.
USNESENÍ č. 2 /3
ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s fa. JARg. s.r.o. na provedení zakázky „vybavení
kuchyně kuchyňskými spotřebiči“ na základě výběru dle kritérií VŘ.
USNESENÍ č. 3 /3
ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s fa. SaM silnice a mosty a.s. na
provedení víceprací k stavební akci „Oprava komunikace p.č. 754/1“.
USNESENÍ č. 4 /3
ZO schvaluje vybudování horské vpusti a lampy veřejného osvětlení v lokalitě Mokré na
p.č. 754/1. Práce provede fa. Petr Adam.
USNESENÍ č. 5 /3
ZO schvaluje finanční dotace na základě uzavřené sml. o poskytnutí finančních prostředků
těmto organizacím v následující výši :
MO ČSŽ Litvínovice – 5.000,- Kč
TJ Mokré – 10.000,- Kč
SDH Mokré – 5.000,- Kč

MŠ Litvínovice – 5.000,- Kč
MŠ Š. Dvory – 5.000,- Kč
SRPDŠ při ZŠ Š. Dvory – 5.000,- Kč

USNESENÍ č. 6 /3

Digitálně podepsáno
Jméno: Jana Majerová
Datum: 14.06.2011 10:04:18

ZO schvalují odepsání nedobytných pohledávek z místních poplatků dle předloženého návrhu
správce poplatků (viz příloha zápisu) beze změn
USNESENÍ č. 7 /3
ZO schvaluje Dodatek č. 1 k odpisovému plánu ZŠ a MŠ Š. Dvory 2011 dle předloženého
návrhu beze změn.
USNESENÍ č. 8 /3
ZO schvaluje :
- členy finančního výboru: Martina Krále a Petra Bláhu
- členy kontrolního výboru: Ladislava Puffera a Pavla Blažka
USNESENÍ č. 9/3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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starosta obce
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místostarosta obce

