Soupis přijatých usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice,
konaného dne 11.4.2016 v zasedací místnosti OÚ
přítomni : A. Nováková, O. Habada, J. Franěk, M. Král, P. Neužil, L. Kos, L. Seimlová, P.
Jiřička, K. Beránek
omluven : nepřítomen : ZO navrhlo a schválilo : zapisovatele : J. Majerová
ověřovatele zápisu : Ing. L. Kos, P. Neužil
Zastupitelstvo obce Litvínovice projednalo a schválilo:
Program dnešního jednání s doplněním o stavební informace

Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje poskytnutí finanční dotace na rok 2016 ve výši
5.000,- Kč Občanskému sdružení zdravotně postižených Litvínovice, IČ : 26610493, na
základě uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 1/13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice :
I.
Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2016 provedené starostkou obce
Litvínovice na základě její pravomoci schválené zastupitelstvem obce Litvínovice, usnesením
č. 8/2 (příloha č 1).
II.
Schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2016 dle předloženého návrhu beze změny, které
je přílohou č. 1.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č.2/13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje výši ceny pronájmu vnitřních prostor v obecních
nemovitostech, a to100,- Kč za 1 hod pro nevýdělečné organizace a 500,- Kč za 1 hod. pro
firmy a podnikající osoby a společnosti. K nájmu bude účtována zákonná výše DPH.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 3/13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje vypsání výběrového řízení na akci
„Rekonstrukce kabin TJ Mokré“ s obesláním 5 firem s tím, že bude uzavřena smlouva s
firmou s nejnižší cenovou nabídkou s termínem dokončení díla dle požadavku poskytovatele
dotace. Výběrová komise byla schválena ve složení: P.Neužil, O.Habada, M.Král, J.Jirka, L.
Kos.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 4/13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje projektanta – zpracovatele pro vypracování změny
č. 1 ÚP Litvínovice ve vazbě na aktualizaci ZUR, a to Ing. arch. Daňka, atelier AD Daněk, IČ
: 25194771 v ceně díla 102.850,- Kč včetně DPH.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 5/13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření Dohody vlastníků provozně souvisejících
vodovodů, dle návrhu spol. ČEVAK, s tím, že v textu budou opraveny formální chyby (adresa
obce a kontaktní osoby) se spol. STING CZ, IČ : 25163302, Litvínovice 32, 370 01 České
Budějovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 3 (Jiřička, Král, Beránek)
USNESENÍ č. 6/13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření smlouvy o sml. budoucí o zřízení věcného
břemene v souvislosti se stavbou „Litvínovice, Vězeňská služba ČR, kabel NN“ se spol.
E.ON Distribuce, a.s., IČ : 28085400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
s uložením sítí do komunikace podle dojednaných podmínek varianty 2 (projektu + nové
technické zprávy) tak, aby oprávněný ze smlouvy provedl zpevnění asfaltovým recyklátem v
místě výkopu komunikace v minimální šířce 3 m. Zatíženými pozemky budou p.č. 244, 940/3,
940/4 a 940/20 v k.ú. Litvínovice, ve vlastnictví obce Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 7/13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1)
Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje podání žádosti o provedení změn v rejstříku
škol a škol. zařízení, spočívající v navýšení kapacity žáků ve školní družině Základní školy a
mateřské školy v Šindlových Dvorech o 27, tj. z počtu 56 na cílovou kapacitu 83 dětí.
Obec žádá o provedení výše uvedených změn v rejstříku škol a škol. zařízení od 1.9.2016.
2)
Zastupitelstvo obce Litvínovice dále schvaluje podání žádosti o prominutí zmeškání
termínu podle § 146 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 8/13

……………………………………
Alena Nováková
starostka
……………………………………….
Martin Král
místostarosta

