Soupis přijatých usnesení z 7. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice,
konaného dne 24.6.2015 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, M. Král,
omluven: L. Seimlová, P. Neužil, P. Jiřička, L. Kos se dostavil v 18.18 hod.
nepřítomen : ZO navrhlo a schválilo : zapisovatele : J. Majerová
ověřovatele zápisu : J. Franěk, O. Habada
Zastupitelstvo obce Litvínovice projednalo a schválilo:
Program dnešního jednání beze změny.

Zastupitelstvo obce Litvínovice schválilo podat žádost Radě města České Budějovice o
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Litvínovice a Statutárním městem České
Budějovice pro určení spádové obce pro docházku žáků 2. stupně do základní školy na území
obce České Budějovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 5
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 1/7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schválilo připravit návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu
nebytových prostor ze dne 18.9.2012 mezi obcí Litvínovice a stávajícím nájemcem, spočívající ve
změně čl. III. bodu 1. smlouvy a tento záměr zveřejnit na ÚD.
HLASOVÁNÍ :
pro : 5
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 2/7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schválilo uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v 1.
nadzemním podlaží budovy Společenského domu v Mokrém na adrese Mokré 17, 370 01
České Budějovice, na pozemku p.č. 669/3 v k.ú. Litvínovice, s Václavem Klímou, IČ :
12933465, J. Bendy 1309/12, 370 05 České Budějovice, od 1.9.2015 na dobu neurčitou.
Výše nájmu je stanovena na 2.000,- Kč/měs. V objektu bude pro provozovnu zajištěn
samostatný vodoměr a elektroměr a náklady na provoz bude hradit dle vyúčtování skutečné
spotřeby nájemce.
HLASOVÁNÍ :
pro : 5
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 3/7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V 18.18 hod. se dostavil do jednání zastupitel L. Kos, nyní je přítomno 6 členů ZO.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schválilo zveřejnit záměr pronájmu budovy č.p. 22
v Šindlových Dvorech, stojící na pozemku p.č. 293 v k.ú. Litvínovice, zapsané na LV č.1
pro Katastrální úřad JK, vedené jako stavba občanské vybavenosti.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0

zdržel se : 0
USNESENÍ č. 4/7

Zastupitelstvo obce Litvínovice vyjadřuje svůj zájem o směnu vodohospodářského majetku
obce Litvínovice na katastrálním území Českých Budějovic za vodohospodářský majetek
Statutárního města České Budějovice, který se nachází na k.ú. Litvínovice a je připraveno
zahájit jednání o podmínkách směny.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 5/7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 29/14
se spol. ARSTAV s.r.o., IČ : 26030152, Radouňka 190, 377 01 Jindřichův Hradec, v rámci
stavebních prací na zakázce „Multifunkční dům Litvínovice“,
dle předloženého návrhu.
HLASOVÁNÍ :
pro : 5
proti : 0
zdržel se : 1 (Franěk)
USNESENÍ č. 6/7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne
25.2.2015 se spol. Stavitelství Matourek, s.r.o., dopravní a inřenýrské stavby, IČ : 25168002,
Třeboňská 520, 373 71 Rudolfov v rámci stavební akce „Rekonstrukce místní komunikace v Š.
Dvorech“ dle předloženého návrhu.
HLASOVÁNÍ :
pro : 5
proti : 1 (Franěk)
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 7/7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti se spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. , IČ : 04084063, Olšanská 2681/6,
130 00 Praha, pro podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě – uložení optického
kabele, na pozemcích p.č. 131/88, 131/5, 131/89 a 130/1 v k.ú. Litvínovice, za jednorázovou
úplatu 20.000,- Kč.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 8/7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schválilo uzavření smlouvy 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 „ČB-Švábův Hrádek- nahrazení TS“, dle předloženého návrhu.
Dotčenými pozemky jsou p.č. 819/2 a 802 v k.ú. Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 9/7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo obce Litvínovice schválilo uzavření sml. o sml. budoucí o zřízení věcného
břemene – služebnosti s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, v souvislosti se stavbou
„Rodinný domek –Litvínovice xxxxx, České Budějovice – plynovodní přípojka“, a to
bezúplatně. Dotčenými pozemky jsou p.č. 4/1 a 52 v k.ú. Litvínovice, ve vlastnictví obce
Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 10/7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schválilo 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 Homole.
Zastupitelstvo obce Litvínovice dále schválilo poskytování finančních sponzorských darů
ve prospěch této organizace v roce 2015 i opakovaně, a to do výše 5.000,- Kč.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 11/7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schválilo poskytnout finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč ve
prospěch MŠ Litvínovice, součásti ZŠ a MŠ Š. Dvory, na školní výlety v roce 2015 s tím, že
bude uzavřena smlouva o čerpání finančních prostředků na daný účel.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 12/7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schválilo rozpočtové opatření č. 8/2015 dle předloženého návrhu
beze změn.
HLASOVÁNÍ :
pro : 5
proti : 0
zdržel se : 1 (Franěk)
USNESENÍ č. 13/7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

……………………………………….

Martin Král
místostarosta

