Soupis přijatých usnesení
z 22. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne 17.3.2014
přítomni : M. Král, L. Seimlová, L. Böhmová, J. Franěk, P. Chalupa, A. Nováková, L. Kos, P. Blažek
omluven : J. Maxa
nepřítomen : ZO navrhlo a schválilo : zapisovatele : J. Majerová
ověřovatele zápisu : Ing. Chalupa, M. Král

Zastupitelstvo obce Litvínovice :
I.
bere na vědomí zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky
konané podle § 9, zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, na
zhotovitele zakázky „Demolice stávajících objektů parc. čísel 132 v k.ú. Litvínovice“;
II.
schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na akci „Demolice
stávajících objektů parc. čísel 132 v k.ú. Litvínovice“ s firmou A.K.U.P.I. CB spol.
s.r.o., Čéčova 625/26, 370 04 České Budějovice, IČ: 260 76 748 s nabídkovou cenou
1.140.605,02 Kč bez DPH.
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 1 (Franěk)
USNESENÍ č. 1/22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.
bere na vědomí znění výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace a seznam
navržených firem k obeslání výzvou k podání nabídky uvedených v příloze č. 2
k zápisu.
II.
schvaluje zahájení zadávacího řízení dle Směrnice obce Litvínovice pro zadávání
veřejných zakázek a za podmínek podle §6 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Chodník u
silnice III/14330 Litvínovice - Šindlovy Dvory“, a seznam navržených dodavatelů pro
výzvu k podání nabídky uvedené v příloze č. 2 k zápisu;
III. ukládá jmenovat hodnotící komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení
nabídek na dodavatele stavebních prací pro veřejnou zakázku „Chodník u silnice
III/14330 Litvínovice - Šindlovy Dvory“ ve složení dle přílohy č. 2 k zápisu.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 2/22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.
schvaluje zahájení otevřeného zadávacího řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách v platném znění, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Multifunkční dům Litvínovice“;
II.
ukládá jmenovat hodnotící komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení
nabídek na dodavatele stavebních prací pro veřejnou zakázku „Multifunkční dům
Litvínovice“ ve složení dle přílohy č. 3 k zápisu.
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 1 (Franěk)
USNESENÍ č. 3/22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------souhlasí, aby se obec Litvínovice přihlásila jako zájemce o pozemky p.č. 426/1, p.č. 426/2 a
část p.č. 411/1 v k.ú. Litvínovice, oddělené GP č. 2030-1/2014 a označených jako nově

vzniklé pozemky p.č. 426/2 o výměře 154 m2, 426/1 o výměře 68 m2, 426/3 o výměře 4 m2,
411/6 o výměře 44 m2, 411/7 o výměře 27 m2 a 411/8 o výměře 12 m2, dle podmínek a
v termínu zadavatele – Statutárního města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č.1,2,
370 92 České Budějovice, s nejnižší nabídkovou cenou 700,- Kč za 1m2.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 4/22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------schvaluje zařazení správního území obce Litvínovice do území působnosti Integrované
strategie území regionu MAS Blanský les – Netolicko o. p. s. na období 2014-2020
realizované místní akční skupinou Blanský les – Netolicko o. p. s.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 5/22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.
Bere na vědomí žádost o stanovisko Magistrátu města České Budějovice, odb.
majetkový, zn. MO/2997/2013 ze dne 14.11.2013.
II.
nesouhlasí s návrhem na bezúplatnou výměnu vodohospodářského majetku obce
Litvínovice na katastru města České Budějovice za vodohospodářský majetek
Statutárního města České Budějovice v k.ú. Litvínovice.
III.
ukládá v této věci dále jednat o dalších možnostech převodu kanalizačního
přivaděče PVC DN 400 ve vlastnictví obce Litvínovice v k.ú. České Budějovice
v souvislosti s jinými nemovitostmi, které má Statutární město Č. Budějovice v
k.ú. Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 6/22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

……………………………………
Alena Nováková
starostka

…………………………………..
Ladislav Kos
místostarosta

