Soupis přijatých usnesení
ze 4. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice,
konaného dne 22.6.2011
(upraven v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)
ZO navrhlo a odsouhlasilo : zapisovatele : Jana Majerová
ověřovatele zápisu : Ing. Chalupa, Ing. Franěk
ZO vzalo na vědomí a odsouhlasilo :
- program jednání dle návrhu beze změn
Zastupitelstvo obce Litvínovice projednalo a odsouhlasilo :
-ZO schvalují Rozpočet na rok 2011 v příjmech 20.005.000,- Kč a ve výdajích 19.031.000,- Kč
(oproti návrhu navýšen v příjmových a snížen ve výdajových položkách).
USNESENÍ č. 1/4
-ZO schvalují vyjádření souhlasu s celoročním hospodařením obce za rok 2010 s výhradou, na jehož
základě obec přijme opatření potřebná k nápravě zjištěných nedostatků.
ZO přijali opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků dle projednaného návrhu.
Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání za rok 2010 bylo provedeno
s termínem odstranění – do 4.5.2011.
USNESENÍ č. 2/4
-ZO schvalují uzavření smlouvy s firmou BOSA NOVA CB, s.r.o. na provedení díla „ Stavební
úpravy MŠ v Šindlových Dvorech – II. etapa“ s tím, že budou ve smlouvě zapracovány požadavky
obce. Vyjednáním podmínek této smlouvy jsou pověřeni Ing. Chalupa a Ing. Kos.
USNESENÍ č. 3/4
-ZO schvalují uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího VB se spol. E-ON ČR na stavbu
„Šindlovy Dvory, xxxxxxxxxxxx,rozšíření sítě“ dle předloženého návrhu beze změn.
USNESENÍ č. 4/4
-ZO schvalují zveřejnit záměr pronájmu pozemků p.č. 524/29 o výměře 655 m2, 524/15 o výměře
3389 m2, 524/9 o výměře 1171 m2
USNESENÍ č. 5/4
-ZO schvalují uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na obecním
pozemku p.č. 902/5 ve prospěch xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. VB se zřizuje bezúplatně, oprávněný
bude hradit pouze náklady spojené s vkladem do KN.
USNESENÍ č. 6 /4
-ZO schvalují, aby výbory zastupitelstva obce do příštího zasedání ZO předložily plán práce. Na
základě toho bude ZO rozhodovat o odměnách pro členy výborů.
USNESENÍ č. 7/4

-ZO schvalují poskytnutí dotace pro rok 2011 ve výši 5000,- Kč pro Občanské sdružení Zdravotně
postižených Litvínovice na základě uzavřené sml. o poskytnutí finančních prostředků.
USNESENÍ č. 8/4

-ZO neschvalují proplatit částku ve výši 3.400,- Kč žadateli xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na krytí nákladů
na opravu obecního pozemku před RD.
USNESENÍ č. 9/4
-ZO schvalují odprodej obecního vozidla a následné řešení nákupu služebního vozu pro potřeby obce
se stanovením jeho specifikace.
USNESENÍ č. 10/4

………………………………
starosta obce

……………………………….
místostarosta obce

