Soupis přijatých usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice,
konaného dne 30.9.2015 v zasedací místnosti OÚ
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 : L. Seimlová
ověřovatele zápisu : Ing. L. Kos, P. Neužil
Zastupitelstvo obce Litvínovice projednalo a schválilo:
Program jednání s doplněním bodů – pasport MK, možnost zřízení II. st. ZŠ.

Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje čerpání investičního fondu ve výši 250.000,- Kč na
pokrytí nákladů na renovaci soc. zařízení v MŠ Š. Dvory dle žádosti ředitelky školy.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 1/9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje podání žádosti o provedení změn v rejstříku
škol a škol. zařízení, a to :
- o navýšení kapacity žáků Základní školy v Šindlových Dvorech o 40 žáků, tj.
z počtu 130 na cílovou kapacitu 170 žáků.
- o zápis nového místa výkonu činnosti ZŠ na adrese Šindlovy Dvory č.p. 22
- o zápis nového místa výkonu činnosti školní jídelny – výdejny na adrese Šindlovy
Dvory č.p. 22
- o výmaz dobíhajícího oboru ZŠ č. 79-01-C/001
Obec žádá o provedení výše uvedených změn v rejstříku škol a škol. zařízení od 1.9.2016.
2) Zastupitelstvo obce Litvínovice dále schvaluje Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině
Základní školy a mateřské školy Šindlovy Dvory, s doplněním :
- nového místa výkonu činnosti ZŠ Šindlovy Dvory na adrese Šindlovy Dvory 22
- nového místa výkonu činnosti školní jídelny – výdejny na adrese Šindlovy Dvory 22
3) Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje změnu adresy :
- sídla obce Litvínovice - zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola Šindlovy Dvory
- Obecního úřadu Litvínovice - ohlašovny úřadu
z dosavadní adresy Šindlovy Dvory č.p. 22, 370 01 České Budějovice, na novou adresu
Litvínovice č.p. 39, 370 01 České Budějovice, s účinností od 1.1.2016.
Zastupitelstvo obce Litvínovice souhlasí s oznámením změny adresy ohlašovny na
Ministerstvo vnitra ČR k provedení opravy úřední adresy příslušné ohlašovny v ISEO.
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 2 ( Franěk, Neužil )
USNESENÍ č.2/9

Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje zadání zpracování studie na úpravu objektu č.p. 22
v Šindlových Dvorech v částce 30 000,- Kč
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 3/9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít smlouvu s firmou MAKRA Didakta s.r.o.,
IČ:279 16 758, Drahelická 162/47, 288 02 Nymburk, na vybavení nábytkem mateřskou školu
v Litvínovicích č.p. 39, dle předložené cenové nabídky.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 4/9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje zpracovaný pasport místních komunikací Ing.
Pavlem Marešem, IČ : 75419123, Dukelská 491, Strakonice. V pasportu jsou zahrnuty
všechny komunikace, které se nachází v k.ú. Litvínovice a nejsou všechny v majetku obce
Litvínovice. Z tohoto důvodu po přebírání ZTV včetně komunikací a pozemků do majetku
obce se bude pasport aktualizovat.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 5/9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na pronájem
Litvínovických rybníků od 1.1.2016, na dobu 5 let s cenou nájmu 5 000,-Kč/ha, s Českým
rybářským svazem – místní organizací č. 2, České Budějovice, IČ : 62534394, Lidická
1138/191, 370 07 České Budějovice za podmínky, že specifikované požadavky obce na
údržbu budou zapracovány do návrhu smlouvy, která bude projednána v následujícím
zasedání ZO.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 1 ( Franěk)
USNESENÍ č. 6/9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků
p.č.865/1 a p.č. 865/2 v k.ú. Litvínovice z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, IČ : 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do vlastnictví obce
Litvínovice, za podmínek dále specifikovaných v příloze návrhu smlouvy.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 7/9

Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření Dodatku č. 2 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“. Dodatek se bude týkat
prodloužení termínu dokončení stavby do 30.9. 2015 a snížení ceny o 196 556,- Kč . Součástí
Dodatku č. 2 budou i příslušné změnové listy 7-30.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č.8/9
Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě č.
30/2014 se spol. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ : 47116901, Nábřežní 4, 150 56
Praha 5, na technický dozor investora stavby k zakázce „Multifunkční dům Litvínovice“.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 1 ( Franěk)
USNESENÍ č. 9/9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

……………………………………

Alena Nováková
starostka

……………………………………….

Martin Král
místostarosta

