Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice,
konaného dne 3.6.2015 v zasedací místnosti OÚ
(upraven v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

přítomni : A. Nováková, K. Beranek, O. Habada, J. Franěk, P. Neužil, M. Král,
omluven: Ing. Kos
nepřítomen : L. Seimlová, P. Jiřička – dostavili se v průběhu zasedání
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 :

Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje poskytnout finanční sponzorský dar ve výši 3.500,Kč ve prospěch Dětského diagnostického ústavu Homole, Homole 90, 370 01 České
Budějovice, IČ: 60076178, na sportovní činnosti dětí a mládeže DDÚ.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 1/6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje poskytnout finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč
ve prospěch MŠ Šindlovy Dvory (součást ZŠ a MŠ Š. Dvory) na dopravu dětí na plavecký
výcvik ve šk. roce 2015/2016, s tím, že bude uzavřena smlouva o čerpání finančních
prostředků na daný účel.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 2/6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje Vnitřní směrnice obce Litvínovice č. 8/2015 o
používání sociálního fondu a č.16/2015 o schvalování účetní závěrky, ve znění dle
předloženého návrhu.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 3/6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje řádnou účetní závěrku obce Litvínovice za období
01.01. - 31.12.2014 (dle zák. 563/1991 Sb., o účetnictví), bez výhrad. Na základě
předložených podkladů zastupitelstvo obce Litvínovice konstatuje, že řádná účetní závěrka
zobrazuje věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace účetní jednotky, splňuje kritéria
úplnosti a průkaznosti. Po schválení účetní závěrky bude Protokol o schvalování ÚZ a
předávání informací do CSÚIS odeslán v termínu do 30.6.2015.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 4/6

Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje Závěrečný účet obce Litvínovice za rok 2014
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce za rok 2014 s výhradami, na základě
nichž obec přijme opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedených ve
Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2014.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 5/6
Zastupitelstvo obce Litvínovice:
-přijímá opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě
o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2014, projednaná podle předloženého
návrhu účetní obce (příloha č. 4).
-ukládá plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání za rok 2014,
s termínem odstranění - dle předloženého návrhu (příloha č. 4).
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 6/6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V 18.52 hod. se dostavil P. Jiřička, v 19.00 hod. L. Seimlová – současný počet členů ZO je 8.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje vyplácet odměny neuvolněným členům
zastupitelstva obce Litvínovice, předsedům a členům výborů, od června 2015, jmenovitě L.
Kosovi, K.Beránkovi, O. Habadovi, L. Seimlové, J. Fraňkovi, P. Neužilovi, P. Jiřičkovi a L.
Voráčkovi, dle přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb, a to ve výši uvedené v příloze č. 6
k zápisu.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 7/6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o přeložce
zařízení distribuční soustavy č. 13001755 se spol. E.ON Distribuce, a.s., IČ : 28085400, F.A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, v souvislosti se stavbou „Multifunkční dům
Litvínovice“. Změna spočívá v navýšení nákladů přeložky o 46.069,- Kč.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 8/6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření smlouvy o sml. budoucí o zřízení věcného
břemene za úplatu 2.000,- Kč, se spol. E.ON Distribuce, a.s., IČ : 28085400, F.A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice, v souvislosti se stavbou „Mokré, parcela 581, úprava NN“.
Dotčeným pozemkem je p.č. 787 v k.ú. Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 1 (Franěk)
USNESENÍ č. 9/6

Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření sml. o zřízení věcného břemene se spol.
E.ON Distribuce, a.s., IČ : 28085400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
v souvislosti se stavbou „Mokré p.č. 730/1-3 8 RD – STING CZ“, dle předloženého návrhu.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 10/6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice souhlasí s tím, aby byl ze strany žadatele připraven
k projednání do následného zasedání ZO návrh sml. o sml. budoucí o zřízení věcného
břemene – služebnosti mezi obcí Litvínovice a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, v souvislosti
s výstavbou plynovodní přípojky k rodinnému domu xxxxxxxxxxxxx.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 11/6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice souhlasí s tím, aby byl ze strany žadatele připraven
k projednání do následného zasedání ZO návrh na uzavření sml. o zřízení věcného břemene –
služebnosti mezi obcí Litvínovice a xxxxxxxxxxxxxxxxxx v souvislosti s uložením el. kabelů
- přípojky NN k rodinnému domu. Dotčeným pozemkem je p.č. 428 v k.ú. Litvínovice, ve
vlastnictví obce Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 12/6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Zastupitelstvo obce Litvínovice ruší usnesení č. 12/5 ze dne 29.4.2015
2) Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
darovací se spol. STING CZ, s.r.o., IČ : 25163302, Litvínovice 32, na převod
inženýrských sítí v „ZTV Mokré - Na Vyhlídce“ - vodovodu a splaškové kanalizace,
komunikace a chodníků, veřejného osvětlení, a pozemků dotčených stavbou IS za
podmínky, že ZTV bude dokončeno a předáno jako celek. Další podmínky převodu
budou dále specifikovány v návrhu darovací smlouvy. Veškeré organizační záležitosti
spojené s převodem, včetně úhrady vzniklých finančních nákladů, zajistí investor.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 13/6
Zastupitelstvo obce Litvínovice souhlasí s tím, aby investor stavby „ZTV Mokré – Na
Vyhlídce“, svedl odvod dešťových vod ze „ZTV Mokré – Na Vyhlídce“ dvěma uličními
vpustěmi do hasičské nádrže v Mokrém, umístěné na pozemku p.č. 565 v k.ú. Litvínovice.
Tento souhlas je podmíněn uzavřením smlouvy, jejíž návrh bude připraven a následně
projednán zastupitelstvem obce.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č.14/6

Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje názvy ulic s vyznačenými úseky dle přílohy č. 7 k
zápisu, v ZTV Mokré s prac. názvem „Na Vyhlídce“, a to ulice s názvem :
Horní, Dolní, Boční
HLASOVÁNÍ pro návrh č. 3 : pro : 8 (jednohlasně)
USNESENÍ č.15/6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje pro pořizování změny ÚP Litvínovice, dle žádosti
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1) projektanta – Projektový atelier AD Daněk, s.r.o., Husova 4, České Budějovice,
2) pořizovatele – Magistrát města České Budějovice, odb. územního plánování,
3) ZO určuje pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování změny ÚP Litvínovice ve
správním území obce Litvínovice dle § 47 odst. 4, § 51 odst. 1 a § 53 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) do konce
tohoto vol. období p. Martina Krále, místostarostu obce Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č.16/6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice souhlasí, aby vlastníci RD xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Šindlovy Dvory, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, užívali bezplatně přilehlý pozemek p.č.
838/19 v k.ú. Litvínovice o výměře 46 m2 s tím, že budou zajišťovat běžnou údržbu tohoto
pozemku.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 17/6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice :
1) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, reg. č. 15-02-065/15,
s poskytovatelem dotace, Jihočeským krajem, IČ : 70890650, U Zimního stadionu
1952/2, 370 76 České Budějovice, s účelem čerpání dotace na projekt „Obnova
vybavení klubovny v objektu Mokré č.p. 17, 370 01 České Budějovice“.
2) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace, reg. č. 446-01-011,
s poskytovatelem dotace, Jihočeským krajem, IČ : 70890650, U Zimního stadionu
1952/2, 370 76 České Budějovice, s účelem čerpání dotace na projekt „Cyklostezka
Litvínovice – Šindlovy Dvory – Mokré“.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č.18/6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje podání žádosti o provedení změn v rejstříku škol a
škol. zařízení:
1. o navýšení kapacity dětí v MŠ Litvínovice o 28 dětí - na celkový nejvyšší povolený
počet dětí v MŠ : 125
2. Navýšení kapacity strávníků ve školní jídelně o 50 - na celkový nejvyšší povolený
počet strávníků ve ŠJ : 300
3. o zápis nového místa činnosti MŠ na adrese č.p. 39 Litvínovice

4. o zařazení školní jídelny – výdejny s místem činnosti na adrese Litvínovice 49 a
Litvínovice 39, pro kapacitu 51 dětí.
Obec žádá o provedení výše uvedených změn v rejstříku škol a škol. zařízení od 1.1.2016.
Zastupitelstvo obce Litvínovice dále schvaluje podání žádosti o prominutí zmeškání
termínu v souvislosti s podáním žádosti o provedení změn v rejstříku škol a škol. zařízení.
Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Základní školy
a mateřské školy Šindlovy Dvory, jejímž předmětem je doplnění :
- součásti příspěvkové organizace školní jídelna – výdejna,
- nového místa výkonu činnosti školní jídelny – výdejny na adrese Litvínovice č.p. 39 a
Litvínovice č.p. 49,
- nového místa výkonu činnosti MŠ Litvínovice na adrese Litvínovice č.p. 39.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 19/6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice pověřuje obecní úřad zpracováním zápisu ze 3. zasedání ZO,
konaného dne 11.2.2015, na základě zaznamenaného písemného vyhotovení zapisovatele,
Ing. Jiřího Fraňka tak, aby bylo možné ověřit správnost zaznamenaných skutečností.
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 20/6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

……………………………………

Alena Nováková
starostka

……………………………………….

Martin Král
místostarosta

