Soupis přijatých usnesení
z 26. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne 20.8.2014
(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, J.
Maxa,
omluven : P. Blažek
nepřítomen : ZO navrhlo a schválilo : zapisovatele : J. Majerová
ověřovatele zápisu : Ing. Chalupa, M. Král
Zastupitelstvo obce Litvínovice projednalo a schválilo :
Zastupitelstvo obce Litvínovice :
bere na vědomí
zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky konané podle § 27,
zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, na zhotovitele zakázky
„Multifunkční dům Litvínovice“;
schvaluje
výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na akci „Multifunkční dům Litvínovice“ s
firmou:
Obchodní jméno:
ARSTAV s.r.o.
sídlo:
Radouňka 190, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ:
26030152
nabídková cena:
23.325.451,- Kč bez DPH;
28.223.796,- Kč s DPH.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 2 (Chalupa, Franěk)
USNESENÍ č. 1/26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice souhlasí, aby obec Litvínovice v rámci výstavby
Multifunkčního domu v Litvínovicích zažádala o dotaci z OP Fond rozvoje kapacit
mateřských a základních škol .
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 1 (Franěk)
USNESENÍ č. 2/26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje proplacení částky ve výši 267.812,31 Kč bez DPH
stav. firmě Stavitelství Matourek s.r.o., IČ : 25168002, Třeboňská 620, 373 71 Rudolfov, v
rámci stav. akce „Chodník Litvínovice – Š. Dvory“. Důvodem navýšení nákladů oproti
smluvní ceně je posílení VO, oprava komunikace III/14333 a geometrické zaměření.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 3/26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje zadání provedení prací – doplnění 4 sloupů
veřejného osvětlení ke stavbě „Přechod pro chodce v Š. Dvorech“ stavební firmě Stavitelství

Matourek s.r.o., IČ : 25168002, Třeboňská 620, 373 71 Rudolfov, v ceně 117.303,50 Kč bez
DPH.
HLASOVÁNÍ :
pro :8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 4/26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje zadání provedení prací – „Posílení veřejného
osvětlení v obci“ stavební firmě Stavitelství Matourek s.r.o., IČ : 25168002, Třeboňská 620,
373 71 Rudolfov, v ceně 86.071,50 Kč bez DPH.
HLASOVÁNÍ :
pro :8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 5/26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje zadání stavebních prací -„umístění 2 kanalizačních
vpustí v rámci rekonstrukce kanalizace v komunikaci v Š. Dvorech k Mateřské škole“
stavební firmě Stavitelství Matourek s.r.o., IČ : 25168002, Třeboňská 620, 373 71 Rudolfov.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 6/26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje vypsání poptávkové řízení na technický dozor
investora a koordinátora bezpečnosti práce na stavební akci „Multifunkční dům Litvínovice“
v předpokládané částce - TDI 450.000,- Kč včetně DPH, Koordinátor BOZP 90.000,- Kč
včetně DPH.
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 1 (Franěk)
USNESENÍ č. 7/26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V 18.55 hod. odešla z jednání zastupitelka Böhmová – počet zastupitelů je 7.
V 19.15 hod. odešel zastupitel Chalupa. Počet přítomných členů ZO je v tuto chvíli 6.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice
I. bere na vědomí
zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky konané dne 23.7. 2014, na
zhotovitele zakázky PD „Cyklostezka – Litvínovice- Šindlovy Dvory - Mokré“;
schvaluje
výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na zhotovení projektové dokumentace na akci
„Cyklostezka – Litvínovice- Šindlovy Dvory - Mokré“ s firmou: Ing. František Stráský Atelier SIS, IČ: 606 42 581, Plavská 1980/11, 370 01 České Budějovice
Cena:
742.540,- Kč bez DPH;
898.473,40 Kč s DPH.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 8/26

Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje zbytkový prodej pozemků p.č. 947/2 o výměře 44
m2 a p.č. 947/4 o výměře 73 m2 v k.ú. Litvínovice a uzavření kupní smlouvy s xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Cena pozemků bude vypočítána na základě znaleckého posudku
č. 532-07/2006 a navýšena o koeficient inflace dle ČSÚ. Všechny náklady spojené
s převodem daných pozemků, včetně daně z nabytí nemovitých věcí, hradí nabyvatel.
HLASOVÁNÍ :
pro : 5
proti : 0
zdržel se : 1 (Král)
USNESENÍ č. 9/26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje prodej části pozemku p.č. 273/2, oddělením dle GP
č.2116-25/2014 nově vzniklý pozemek p.č. 273/12 o výměře 433 m2 v k.ú. Litvínovice a
uzavření kupní smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cena za prodej
pozemku je smluvní 500,- Kč/m2, tj. 216.500,- Kč. Všechny náklady spojené s převodem
daných pozemků, včetně daně z nabytí nemovitých věcí, hradí nabyvatel.
HLASOVÁNÍ :
pro :5
proti : 0
zdržel se : 1 (Franěk)
USNESENÍ č. 10/26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje poskytnutí finanční částky ve výši 10.174,- Kč na
úhradu výdajů spojených s pohřbem rodinného příslušníka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx. Tyto finanční prostředky budou uhrazeny následovně:
- částka 8.139,- Kč na účet pohřební služby Treanatos, s.r.o., Šumavská 1, České
Budějovice,
- částka 2.035,- Kč na účet xxxxxxxxxxxxxxx jako úhrada za zaplacenou první splátku.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 11/26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje zadání nezávislého auditu k přezkoumání realizace
akce „Inženýrské sítě a komunikace ZTV Litvínovice III. etapa Humna 27 RD“. Auditorská
firma bude vybrána na základě obeslání 3 firem.
HLASOVÁNÍ :
pro : 5
proti : 1 (Franěk)
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 12/26
Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2014 dle předloženého
návrhu beze změn (viz příloha č. 3).
HLASOVÁNÍ :
pro :6
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 13/26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje rozpočtový výhled na roky 2014 – 2018 dle
předloženého návrhu beze změn.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 14/26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

