Soupis přijatých usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice,
konaného dne 29.4.2015 v zasedací místnosti OÚ
(upraven v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)
přítomni : A. Nováková, P. Jiřička, K.Beranek, O. Habada, L. Seimlová, P. Neužil, M. Král, L. Kos,
J. Franěk
omluven: nepřítomen : ZO navrhlo a schválilo : zapisovatele : J. Majerová
ověřovatele zápisu : P. Neužil, O. Habada
Zastupitelstvo obce Litvínovice projednalo a schválilo:
Program dnešního jednání se změnou – doplnění programu projednávaných bodů.
Zastupitelstvo obce Litvínovice :
- Bere na vědomí informace o provedení rozpočtových opatření č. 2, 3 a 4/2015, která jsou v
pravomoci starostky a místostarosty na základě usnesení ZO č. 8/2, která jsou přílohou č. 1
k zápisu.
- Schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2015 dle předloženého návrhu beze změny, které je
přílohou č. 2 k zápisu.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 1 (Franěk)
USNESENÍ č. 1/5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na rok 2015 ve prospěch
Občanského sdružení zdravotně postižených Litvínovice ve výši 5.000,- Kč, na základě uzavřené
smlouvy o čerpání finančních prostředků.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 2/5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na činnost Klubu RADOST, z.s.,
asociace rodičů a přátel postižených dětí v ČR.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 3/5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti
IS na uložení vodovodní přípojky na pozemcích p.č. 945/1 a 945/8 v k.ú. Litvínovice, se Statutárním
městem České Budějovice, IČ : 00244732, nám. Přemysla Otakara II, č. 1,2, 370 92 České
Budějovice, v souvislosti se stavbou Multifunkční dům č.p. 39 Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 4/5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje zadání prací „Odstranění 3 ks retarderů v obci Litvínovice
(za humny, U Střelnice) stav. firmě Kulhánek a Mařík s.r.o., IČ : 46679375, J.Š.Baara 44, 370 01
České Budějovice, dle předložené cenové nabídky.

HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 5/5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v 1.
nadzemním podlaží v objektu Společenského domu na adrese Mokré 17, na pozemku p.č. 669/3 v k.ú.
Litvínovice, za účelem provozování Pivnice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 6/5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice:
I.
Bere na vědomí
Důvodovou zprávu včetně odůvodnění připomínky
II.
Souhlasí
S následujícím zněním připomínky obce Litvínovice k návrhu ÚPRAVY ÚZEMNÍHO
PLÁNU MĚSTA České Budějovice NA ÚZEMNÍ PLÁN České Budějovice:
Etapizace a podmíněnost zástavby - v rámci řešení ÚPRAVY ÚZEMNÍHO PLÁNU
MĚSTA České Budějovice NA ÚZEMNÍ PLÁN České Budějovice v části propojení
komunikace (prodloužení ulice M. Horákové) požadujeme stanovit pořadí změn
postupu výstavby v území (etapizace) tak, aby nejprve byla řešena část komunikace
na katastrálním území města České Budějovice a jako poslední etapa výstavby část
v úseku na katastrálním území obce Litvínovice.
III.
Ukládá
Aleně Novákové, starostce obce Litvínovice, v souladu s ustanovením § 6 odst.(6) písm.
d) a § 52 odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatnit připomínku obce Litvínovice
k návrhu ÚPRAVY ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA České Budějovice NA ÚZEMNÍ
PLÁN České Budějovice do 18.května 2015.
Přílohy:
1. Důvodová zpráva
2. Mapová příloha s vyznačením lokality na území obce dotčených připomínkou.
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 2 (Beránek, Franěk)
USNESENÍ č. 7/5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje vypsání výběrového řízení na nákup zahradní techniky pro
obec Litvínovice s kabinou a možností dokupu různých komponentů na údržbu komunikací a
chodníků s obesláním 5 firem.
ZO souhlasí s následným uzavřením smlouvy na nákup specifikované techniky dle zadání VŘ
s dodavatelem, který podal nejnižší nabídku.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 8/5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice bylo seznámeno s podanou žádostí p. xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, o změnu ÚP Litvínovice.
Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje návrh na pořízení změny ÚP Litvínovice dle předložené
žádosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx s tím, že veškeré náklady na pořízení změny ÚP
Litvínovice bude hradit žadatel.

Na základě schválené žádosti p. xxxxxxxxxxxx zastupitelstvo obce Litvínovice ukládá připravit
zadání změny ÚP Litvínovice, spočívající v plošné změně regulativů pro výškové uspořádání staveb
na celém katastrálním území obce Litvínovice, včetně všech jejích částí (Mokré, Šindlovy Dvory,
Litvínovice) a schválit na příštím zasedání zastupitelstva obce pořizovatele, projektanta a
spolupracujícího zastupitele s pořizovatelem.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 9/5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje vypsání poptávkového řízení na nákup gastronomického
vybavení do nových prostor MŠ v Multifunkčním domě, Litvínovice č.p. 39, s obesláním 3 nabídek.
ZO souhlasí s následným uzavřením smlouvy na nákup specifikovaného vybavení dle zadání PŘ
s dodavatelem, který podal nejnižší nabídku.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 10/5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření smlouvy s firmou Ing. František Stráský Atelier SIS, IČ: 606 42 581Plavská 1980/11, 370 01 České Budějovice, na zhotovení projektové
dokumentace na akci „Naučná stezka Litvínovice – České Budějovice“
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 11/5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní za cenu 1 Kč
se spol. STING CZ, s.r.o., IČ : 25163302, Litvínovice 32, na převod inženýrských sítí v „ZTV
Vyhlídka, Mokré“ - vodovod a splaškovou kanalizaci, komunikace a veřejné osvětlení.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 12/5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

……………………………………

Alena Nováková
starostka

……………………………………….

Martin Král
místostarosta

