Soupis přijatých usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice,
konaného dne 2.9.2015 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, : L. Seimlová, P. Neužil,
P. Jiřička, L. Kos
omluven : - / nepřítomen : ZO navrhlo a schválilo : zapisovatele : J. Majerová
ověřovatele zápisu : Ing. L. Kos, P. Neužil
Zastupitelstvo obce Litvínovice projednalo a schválilo:
Program jednání včetně projednání bodů Ing. Fraňka dle jeho požadavku.

Zastupitelstvo obce Litvínovice :
- Bere na vědomí informaci o provedení rozpočtového opatření č. 11/2015, které je v
pravomoci starostky a místostarosty na základě usnesení ZO č. 8/2 - příloha č. 2
k zápisu.
- Schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2015 dle předloženého návrhu beze změny, které
je přílohou č. 3 k zápisu.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 1/8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje zahrnout částku 171.114,-Kč, vrácenou za odvod a
penále z poskytnuté dotace „Obnova sídelní zeleně a krajinných struktur“, do příjmů
rozpočtu obce. Informaci dostali ZO na vědomí na 7. zasedání ZO.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 2/8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření sml. o zřízení věcného břemene –
služebnosti mezi obcí Litvínovice a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
v souvislosti s uložením el. kabelu - přípojky NN a vodovodní přípojky k jejich rodinnému
domu. Dotčenými pozemky jsou p.č. 428 a 500 v k.ú. Litvínovice, ve vlastnictví obce
Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 3/8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření sml. o sml. budoucí o zřízení věcného
břemene s E.ON Distribuce, a.s., IČ : 25733591, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, v souvislosti se stavbou „STL Plynovodní příp. pro RD Mokré 73 V. Šťastná“,
za cenu VB 1.000,- Kč. Dotčeným pozemkem je p.č. 775/4 v k.ú. Litvínovice, ve vlastnictví
obce Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č.4/8

Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření sml. o sml. budoucí o zřízení věcného
břemene s E.ON Distribuce, a.s., IČ : 25733591, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, v souvislosti se stavbou „Planá u ČB, parcela 1469/131, úprava NN“, za cenu VB
6.000,- Kč. Dotčeným pozemkem je p.č. 244 v k.ú. Litvínovice, ve vlastnictví obce
Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č.5/8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření sml. o sml. budoucí o zřízení věcného
břemene s E.ON Distribuce, a.s., IČ : 25733591, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, v souvislosti se stavbou „Mokré přeložka venkovního vedení VN“ za cenu VB
5.000,- Kč. Dotčenými pozemky jsou p.č. 775/4 a 776/1 v k.ú. Litvínovice, ve vlastnictví
obce Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 6/8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření sml. o zřízení věcného břemene s E.ON
Distribuce, a.s., IČ : 25733591, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
v souvislosti se stavbou „Litvínovice multifunkční dům přeložka NN“, za cenu 4.600,- Kč.
Dotčenými pozemky jsou p.č. 127, 131/1, 131/5, 131/88, 132, 133 a 135 v k.ú. Litvínovice,
ve vlastnictví obce Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č.7/8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice souhlasí s tím, aby byl vyzván žadatel o připravení a
předložení návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene –služebnosti k projednání do
následujícího zasedání ZO, spočívající v uložení IS - optického kabele v pozemku p.č. 909/1
v k.ú. Litvínovice, mezi obcí Litvínovice a spol. STARNET, s.r.o., IČ : 26041561, Žižkova
226/3, 370 01 České Budějovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 8/8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Zastupitelstvo obce Litvínovice ruší usnesení č. 13/6 ze dne 3.6.2015
2) Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní za 1
Kč se spol. STING CZ, s.r.o., IČ : 25163302, Litvínovice 32, na převod inženýrských sítí v
„ZTV Mokré - Na Vyhlídce“ tj. vodovodu a splaškové kanalizace, komunikace a
veřejného osvětlení, za podmínky, že ZTV bude dokončeno a předáno jako celek, dle
vydaného ÚR. Další podmínky převodu budou specifikovány v návrhu kupní smlouvy.
Veškeré organizační záležitosti spojené s převodem, včetně úhrady vzniklých finančních
nákladů, zajistí investor.

HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č.9/8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje zveřejnit záměr pronájmu rybníků - vodní plochy
„Horní litvínovický rybník“ o výměře 19.556 m2 na pozemku p.č. 288/1, „Prostřední
litvínovický rybník“ o výměře 11.588 m2 na pozemku p.č. 283/1 a „Dolní litvínovický
rybník“ o výměře 10.412 m2 na pozemku p.č. 277, vše v k.ú. Litvínovice, zapsáno na LV č. 1.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 10/8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje Dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o nájmu
nebytových prostor ze dne 18.9.2012 mezi obcí Litvínovice a stávajícím nájemcem, Tuong
Tran Manh, ŽL: Ž-01/06/02109, spočívající ve změně čl. III. smlouvy „Nájemné a jeho
splatnost“, dle předloženého návrhu.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 11/8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje zadání zpracování projektové dokumentace
„Přechody Mokré - točna“ včetně osvětlení přechodů, Ing. Jiřímu Koplíkovi –projektová
kancelář, Rudolfovská 148, 370 01 České Budějovice v celkové ceně 47.190,- Kč včetně
DPH.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 12/8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje pro pořizování změny č.1 ÚP Litvínovice p. Kamily
Bůbalové, Mokré – Jih 511, 370 01 České Budějovice:
Změna č.1 ÚP Litvínovice, bude zpracována jako samostatná změna bez zapracování 1.
Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje.
Důvody pořízení změny č.1 ÚP Litvínovice bez zapracování 1. Aktualizace ZÚR Jk:
- pořízení změny je vyvoláno na návrh fyzické osoby,
- úhrada nákladů na zpracování změny bude v plném rozsahu hrazena
žadatelem,
- rozsah změny pouze zpracován pouze v textová část,
- projektant předpokládá bezproblémové projednání změny a včasné ukončení
celého procesu.
Obec Litvínovice připravuje pořízení změny č.2 ÚP Litvínovice z vlastního podnětu pro
plánované investiční záměry obce a zároveň v této změně č.2 předpokládá zapracovat i změny
vyplývající z 1. Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0

USNESENÍ č.13/8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zastupitelstvo obce Litvínovice nesouhlasí, aby na základě podané žádosti xxxxxxx ze
dne 13.2.2015, č.j.: 221/15, bylo zahájeno pořízení změny ÚP Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 1 (Franěk)
zdržel se : 2 (Neužil, Seimlová)
USNESENÍ č. 14/8
Zastupitelstvo obce Litvínovice nesouhlasí, aby na základě podané žádosti xxxxxx ze
dne 6.8.2015, č.j.: 374/15, bylo zahájeno pořízení změny ÚP Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 2 (Franěk, Beránek)
zdržel se : 1 (Neužil)
USNESENÍ č. 15/8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelka L. Seimlová odešla z jednání v 20.00 hod., počet přítomných členů ZO byl 8.
-

Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje OZV č. 1/2015 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, dle předloženého návrhu.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 16/8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

……………………………………

Alena Nováková
starostka

……………………………………….

Martin Král
místostarosta

