Soupis přijatých usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice,
konaného dne 19.5.2016 v zasedací místnosti OÚ
přítomni : A. Nováková, O. Habada, L. Seimlová, M. Král, P. Neužil, L. Kos,
omluven : K. Beránek, P. Jiřička, J. Franěk
nepřítomen : ZO navrhlo a schválilo : zapisovatele : L. Seimlová
ověřovatele zápisu : Ing. L. Kos, P. Neužil
Zastupitelstvo obce Litvínovice projednalo a schválilo:
Program dnešního jednání s doplněním o body :
-

Chodník, přechody, VO - Točna Mokré
Vodovodní řad Š.Dvory – přípojka č.p.8
Návrh smlouvy se Statutárním městem o zřízení VB na pozemku - kanalizace III. et.

Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje vypsání poptávkové řízení na II. et. stavebních
prací na akci „ Stavební úpravy objektu - Šindlovy Dvory č.p. 22 – II. et“, s tím, že bude
vybrána firma s nejvýhodnější nabídkou. Výběrová komise byla schválena ve složení:
P.Neužil, O.Habada, M.Král, J.Jirka, A.Nováková
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 1/15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje vypsání poptávkové řízení na stavební akci
„Prodloužení chodníku, včetně zřízení přechodů pro chodce a veřejné osvětlení – u točny
MHD Mokré“ s tím, že bude vybrána firma s nejvýhodnější nabídkou. Výběrová komise byla
schválena ve složení: P.Neužil, O.Habada, M.Král, J.Jirka, A.Nováková
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 2/15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje vypsání poptávkové řízení na stavební akci
„Prodloužení vodovodního řadu – Šindlovy Dvory“ s tím, že bude vybrána firma s
nejvýhodnější nabídkou. Výběrová komise byla schválena ve složení: P.Neužil, O.Habada,
M.Král, J.Jirka, A.Nováková
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 3/15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Digitálně podepsal
Jana Majerová

Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti se Statutárním městem České Budějovice, IČ : 00244732, nám. Přemysla Otakara
II. 1/1, 370 01 České Budějovice pro vedení, provoz a údržbu kanalizačního potrubí na části
pozemku p.č. 411/1 v k.ú. Litvínovice v rámci provedené stavby „Litvínovice – kanalizace
III. etapa“ za cenu VB 7.865,- Kč včetně DPH.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 4/15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

……………………………………

Alena Nováková
starostka

……………………………………….

Martin Král
místostarosta

