Soupis přijatých usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice,
konaného dne 18.11.2015 v zasedací místnosti OÚ
(upraven v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)
přítomni : A. Nováková, K.Beránek, O. Habada, J. Franěk, M. Král, L. Seimlová, P. Neužil, L.
Kos
omluven : P. Jiřička
nepřítomen : ZO navrhlo a schválilo : zapisovatele : J. Majerová
ověřovatele zápisu : Ing. L. Kos, P. Neužil
Zastupitelstvo obce Litvínovice projednalo a schválilo:
Program jednání s doplněním bodů – změny ÚP č.1 a 2 v souvislosti s požadavkem KÚ o
zapracování 1. Aktualizací ZÚR JK do ÚP.

Zastupitelstvo obce Litvínovice :
- bere na vědomí informaci o provedení rozpočtového opatření č. 14 a 15/2015, které je
v pravomoci starostky a místostarosty na základě usnesení ZO č. 8/2 - příloha č. 2
k zápisu.
- schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2015 dle předloženého návrhu beze změny, které
je přílohou č. 2 k zápisu.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 1/10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje poskytnout finanční příspěvek ve výši 7.000,-Kč
Občanskému sdružení Klekluli, Litvínovice, na zajištění a realizaci běžeckého závodu s
názvem „Běh KLEKLULI“, který se koná 30.12.2015.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 2/10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice nesouhlasí s poskytnutím dotace na rok 2016 na realizaci
spolufinancování protidrogových služeb na území Jihočeského kraje dle předložené žádosti
Občanského sdružení PREVENT z.s., IČ : 69100641, Heydukova 349, 386 01 Strakonice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 3/10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje výši sponzorského daru formou finančního
příspěvku poskytovatele – odběratele vody obdarovanému - obci Litvínovice, na podporu
provozování místního vodovodního hospodářství, v částce 1.000,- Kč.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č.4/10

Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 838/19 o
výměře 46 m2 v k.ú. Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 5/10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít připravovanou smlouvu o veřejných
službách v přepravě cestujících na rok 2016 pro obec Litvínovice s Dopravním podnikem
města České Budějovice, a.s., IČ : 25166115, Novohradská 738/40, 370 33 České Budějovice
s tím, že úhrada kompenzace prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby v osobní silniční
dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti za MHD v roce 2016 bude ve výši 38,04
Kč/km.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 6/10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene – služebnosti inženýrských sítí, spočívající v uložení optického kabele,
mezi obcí Litvínovice a spol. STARNET s.r.o., IČ : 26041561, Žižkova 226/3, 370 01 České
Budějovice, za cenu VB 10.000,- Kč. Dotčeným pozemkem je p.č. 909/1 v k.ú. Litvínovice,
ve vlastnictví obce Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 7/10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uskutečnit místní šetření ve věci návrhu na uzavření
smlouvy o sml. budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou „Litvínovice,
Vězeňská služba ČR, kabel NN“ mezi obcí Litvínovice a spol. E.ON Distribuce, a.s., IČ :
28085400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. Poté bude návrh na uzavření
smlouvy projednán na následném zasedání ZO.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 8/10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje pro pořizování změny č.1 ÚP Litvínovice, xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx
1) změnu regulativů pro výškové uspořádání staveb pouze na pozemek parc. č. 730/2
v k.ú. Litvínovice – tzn. vypustit změnu regulativů pro výškové uspořádání staveb na
celém k.ú. Litvínovice, včetně jejich částí Mokré, Šindlovy Dvory, Litvínovice
2) přečíslovat změnu č.1 ÚP Litvínovice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na
změnu č.2 ÚP Litvínovice. Pod označením změny č.1 ÚP Litvínovice bude vedena
změna ÚP Litvínovice ve vazbě na 1. Aktualizaci Zásad územního rozvoje
Jihočeského kraje.
K přečíslování změny č.1 ÚP Litvínovice na změnu č.2 ÚP Litvínovice přistoupila obec
Litvínovice na základě metodického doporučení Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru
regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, oddělení územního

plánování s tím, že Změna č.1 ÚP Litvínovice bude vedena změna ÚP ve vazbě na 1.
Aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. Obě změny ÚP Litvínovice budou
pořizovány současně.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 9/10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice ruší usnesení č. 13/8 ze dne 2.9.2015.
Zastupitelstvo obce Litvínovice mění část usnesení č. 9/5 ze dne 29.4.2015 ve smyslu úpravy
řešeného území změny č. 2 ÚP Litvínovice, spočívající v plošné změně regulativů pro
výškové uspořádání staveb, takto:
- z celého katastrálního území obce Litvínovice, včetně všech jejích částí (Mokré,
Šindlovy Dvory, Litvínovice)
- na pozemek parc.č. 730/2 v k.ú. Litvínovice
dle usnesení č. 9/10 ze dne 18.11.2015.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č.10/10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje
1) návrh na pořízení změny č.1 ÚP Litvínovice na návrh orgánu veřejné správy ve vazbě
na 1. Aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje,
2) na základě doporučení Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru regionálního
rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, oddělení územního
plánování číslování změn ÚP Litvínovice následujícím způsobem:
Změna č.1 ÚP Litvínovice ve vazbě na 1. Aktualizaci Zásad územního rozvoje
Jihočeského kraje,
Změna č.2 ÚP Litvínovice na základě žádosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,
která je do současné doby vedena pod č. 1
3) pořizovatele – Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování,
4) pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování změny č.1 ÚP Litvínovice ve vazbě na
1. Aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje ve správním území obce
Litvínovice, dle § 47 odst. 4, § 51 odst. 1 a § 53 odst. 1 stavební zákona, do konce
tohoto vol. období p. Martina Krále, místostarostu obce Litvínovice,
5) úhradu nákladů na pořízení změny č.1 ÚP Litvínovice během celého procesu pořízení
bude hradit žadatel, tj. obec Litvínovice, po ukončení celého procesu, dle § 45 odst. 2
stavebního zákona, bude podána žádost na Krajský úřad Jihočeského kraje o úhradu
vyvolaných finančních nákladů.
Projektant změny č.1 ÚP bude vybrán na základě výběrového řízení.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 11/10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje zadat vypracování studie na přístavbu školní jídelny
v areálu Základní školy a mateřské školy v Šindlových Dvorech Ing. arch. Stanislavem
Pourem, Vančurova 2904, 390 01 Tábor, v ceně 20.000,- Kč.
HLASOVÁNÍ :

pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 12/10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene pro
uložení vodovodní přípojky k RD na p.č. 34/1 v k.ú. Litvínovice s xxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to bezúplatně. Dotčeným pozemkem je p. č. 52 v k.ú.
Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 13/10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice nesouhlasí, aby bylo vyhověno podané žádosti xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 16.9.2015, o uzavření smlouvy o sml. budoucí o zřízení
věcného břemene – služebnosti pro přípojky IS a komunikace na pozemku p. č. 902/5 v k.ú.
Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 1 (Franěk)
zdržel se : 1 (Neužil)
USNESENÍ č. 14/10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelka Seimlová odešla v 20.15 hod., počet přítomných členů je nyní 7.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje ode dne 1.1.2016 udělení výjimky z počtu dětí
v odd. MŠ Litvínovice, součásti příspěvkové organizace „Základní škola a mateřská škola
Šindlovy Dvory“ na adrese Litvínovice č.p. 39, na počet 26 dětí.
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č.15/10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Obecní knihovny
v Šindlových Dvorech se 2 pobočkami s platností od 1.1.2016, jejímž předmětem je změna
organizační struktury :
- Označení zřizovatele knihovny
Obec Litvínovice, Litvínovice č.p. 39, okr. České Budějovice, IČ : 00245194
- Adresa organizační složky obce Litvínovice
Název knihovny :
Obecní knihovna v Šindlových Dvorech se 2 pobočkami – v Litvínovicích a
v Mokrém,
Sídlo a adresa organizace : Šindlovy Dvory č.p. 22, 370 01 České Budějovice
Sídla a adresa poboček : 1) Litvínovice č.p. 39, 370 01 České Budějovice
2) Mokré č.p. 17, 370 01 České Budějovice
Zároveň ZO souhlasí s oznámením provedení změn v organizační struktuře obecní knihovny
na Ministerstvo kultury ČR k jejich zaregistrování.
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 16/10

Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje OZV č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
s platností od 1.1.2016.

HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 17/10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

……………………………………

Alena Nováková
starostka

……………………………………….

Martin Král
místostarosta

