Soupis přijatých usnesení
z 25. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne 2.7.2014
(upraven v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)
přítomni : M. Král, L. Seimlová, L. Böhmová, J. Franěk, P. Chalupa, A. Nováková, L. Kos, P. Blažek
omluven : nepřítomen : J. Maxa,

ZO navrhlo a schválilo : zapisovatele : M. Dvořáková
ověřovatele zápisu : Ing. Chalupa, M. Král
Zastupitelstvo obce Litvínovice projednalo a schválilo :
Návrh usnesení č.1 : Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje počet zastupitelů obce
Litvínovice na další volební období - počet volených členů zastupitelstva obce Litvínovice na
volební období 2014 – 2018 je 15-ti členné.
HLASOVÁNÍ :
pro : 1 (Ing. Petr Chalupa )
proti : 4 (M. Král, P. Blažek, L. Böhmová, L. Kos)
zdržel se : 3( A. Nováková, J. Franěk, L. Seimlová)
návrh Usnesení nebyl přijat
Návrh usnesení č.2 : Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje počet zastupitelů obce
Litvínovice na další volební období - počet volených členů zastupitelstva obce Litvínovice na
volební období 2014 – 2018 je 9-ti členné.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6 (A. Nováková, J. Franěk, L. Seimlová, M. Král, P. Blažek, L. Böhmová)
proti : 1 ( Ing. Petr Chalupa)
zdržel se : 1 (L. Kos)
USNESENÍ č. 1/25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje vypsání výběrového řízení dle nové (předjednané)
zadávací dokumentace, zpracované podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro
otevřené řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Multifunkční dům Litvínovice“
s tím, že lze jej kdykoliv zrušit.
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 1 ( Franěk)
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 2/25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací
s Jihočeským krajem, IČ : 70890650, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, na
převod částí pozemků p.č. 939/22 o předpokládané výměře 141 m2, 939/32 o předpokládané
výměře 874 m2, 939/34 o předpokládané výměře 534 m2, v k.ú. Litvínovice, dotčených
stavbou „Chodník u silnice III/14330 Litvínovice – Š. Dvory“.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 3 /25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít smlouvy o sml. budoucích o zřízení VB –
pozemkové služebnosti v rámci stavby „Šindlovy Dvory – místní komunikace u školky“ :
a) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na části pozemku p.č. 819/9 a 819/11 v k.ú.
Litvínovice
b) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na část pozemku p.č. 819/12 v k.ú. Litvínovice
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 4/25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva služebnosti IS
stavby „1396 Vodovodní řad DN 1000 Včelná – Hlavatce, přeložka kiosku SKAO Mokré“
dle předloženého návrhu.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č.5/25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje vypsání výběrového řízení na akci “Rekonstrukce
místní komunikace včetně kanalizace v Šindlových Dvorech k mateřské škole“ dle PD
zpracované Ing. Havlovou.
HLASOVÁNÍ:
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
USNESENÍ č.6/25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice souhlasí s uzavřením darovací smlouvy na převod ZTV
MOKRÉ JIH III. etapa do majetku obce Litvínovice.
HLASOVÁNÍ:
pro: 0
proti: 4 (Nováková, Král, Böhmová, Blažek)
zdržel se: 3 (Franěk, Chalupa, Kos)
Hlasování nebyla přítomna zastupitelka Seimlová
návrh Usnesení nebyl přijat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

