Soupis přijatých usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice,
konaného dne 9.3.2016 v zasedací místnosti OÚ
(upraven v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

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 beze změny
Zastupitelstvo obce Litvínovice :
I.
Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 19/2015, č. 1/2016 a 2/2016 provedené
starostkou obce Litvínovice na základě její pravomoci schválené zastupitelstvem obce
Litvínovice, usnesením č. 8/2 (příloha č 1).
II.
Schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016 dle předloženého návrhu beze změny, které
je přílohou č. 1.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č.1 /12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje, aby starostce a místostarostovi obce Litvínovice byla
vyhrazena pravomoc provádět rozpočtová opatření bez schválení zastupitelstva obce v rozsahu :
- v příjmech : do 500.000,- Kč
- ve výdajích : do 100.000,- Kč
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 2/12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje Závěrečný účet obce Litvínovice za rok 2015 s
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce za rok 2015 bez výhrady.
Zastupitelstvo obce Litvínovice, na základě předloženého výsledku přezkoumání hospodaření za
rok 2015 obce Litvínovice, nepřijímá žádná opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a
nedostatků a neukládá plnění opatření k odstranění nedostatků, a to z důvodu, že chyby a
nedostatky při přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2015 nebyly zjištěny. ÚSC o tom zašle do
15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem přezkoumávajícímu orgánu
písemnou informaci.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 3/12
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje Hladiny významnosti dle předloženého návrhu účetní
obce, který je přílohou č. 3.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 4/12

Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje řádnou účetní závěrku obce Litvínovice za rok 2015,
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2015, na základě předložených podkladů dle zák. 563/1991
Sb., o účetnictví, bez výhrad.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 5/12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje Odpisový plán obce Litvínovice dle předloženého
návrhu účetní obce (příloha č. 5).
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 6/12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje rozpočtový výhled obce Litvínovice na roky 2017 –
2018, dle předloženého návrhu, zpracovaného účetní obce (příloha č. 6).
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 7/12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření sponzorské smlouvy se společností Milan
Král a.s., IČ: 482 03 734, Pod Stromovkou 211, 370 01 Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č.8/12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory za rok 2015 sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2015, na základě předložených podkladů dle zák. 563/1991 Sb., o účetnictví, bez výhrad.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 9/12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory za rok 2015, a to :
Fond odměn
20.000,- Kč
Rezervní fond
13.830,13 Kč
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 10/12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření Dodatků ke smlouvě se spol. ČEVAK a.s.,
IČ : 60849657, Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, a to :
- Dodatek č. 1/2016 smlouvy o nájmu kanalizace pro veřejnou potřebu a jiného vodohosp.
majetku obce Litvínovice za účelem její správy a provozování.

- Dodatek č. 1/2016 smlouvy o nájmu vodovodu pro veřejnou potřebu a jiného vodohosp.
majetku obce Litvínovice za účelem její správy a provozování.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 11/12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice souhlasí s tím, aby obec Litvínovice uzavřela smlouvu 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 pouze do komunikace s tím, že oprávněný z VB (E.ON) provede
opravu povrchu dané komunikace. Bližší podmínky budou specifikovány ve smlouvě.
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.12 /12
Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí, cesty a stezky, mezi obcí Litvínovice a xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Věcné břemeno se
zřizuje bezúplatně s tím, že náklady veškeré náklady spojené se zápisem do KN hradí oprávněný
ze smlouvy. Zatíženým pozemkem je p.č. 656/6 v k.ú. Litvínovice, ve vlastnictví obce
Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 13/12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti IS v souvislosti
se stavbou „1396 Vodovodní řad DN1000 Včelná-Hlavatce, přeložka kiosku SKAO Mokré“
mezi obcí Litvínovice a Jihočeským vodárenským svazem, IČ : 49021117, S.K. Neumanna
292/19, 370 01 České Budějovice, za jednorázovou úplatu 10.000,- Kč bez DPH. Zatíženým
pozemkem bude p.č. 744/25 v k.ú. Litvínovice, ve vlastnictví obce Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 14/12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
v souvislosti se stavbou „Příp. STL Mokré parc. č. 620/7“ mezi obcí Litvínovice a spol. E.ON
Distribuce, a.s., IČ : 28085400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, za
jednorázovou úplatu 1.000,- Kč bez DPH. Zatíženým pozemkem je p.č. 775/4 v k.ú.
Litvínovice, ve vlastnictví obce Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 15/12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti
se stavbou „Mokré, parcela 581, úprava NN“ mezi obcí Litvínovice a spol. E.ON Distribuce, a.s.,
IČ : 28085400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, za jednorázovou úplatu 2.000,- Kč
bez DPH. Zatíženým pozemkem je p.č. 787 v k.ú. Litvínovice, ve vlastnictví obce Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 1 (Seimlová –nepřítomna hlasování)
USNESENÍ č. 16/12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení VB - služebnosti IS –
uložení přípojky elektroinstalace v souvislosti se stavbou RD v Š. Dvorech, mezi obcí
Litvínovice a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
bezúplatně s tím, že veškeré náklady hradí oprávněný ze smlouvy. Zatíženými pozemky budou
p.č. 353/6 a 939/83 v k.ú. Litvínovice, ve vlastnictví obce Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 17/12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření kupní smlouvy na převod ZTV Mokré
– Jih III. et. s investorem spol. STING CZ s.r.o., IČ : 25163302, Litvínovice 32, 370 01
České Budějovice za cenu 1,- Kč.
HLASOVÁNÍ :
pro : 0
proti : 9
zdržel se : 0
USNESENÍ nebylo přijato
2.

Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření kupní smlouvy na převod ZTV
Litvínovice U Zlaté stoky – východ, s investorem spol. STING CZ s.r.o., IČ : 25163302,
Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice za cenu 1,- Kč.
HLASOVÁNÍ :
pro : 0
proti : 7
zdržel se : 2 (Neužil, Franěk)
USNESENÍ nebylo přijato
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 29/2014 se spol.
ARSTAV s.r.o., IČ : 26030152, Radouňka 190, 377 01 Jindřichův Hradec, dle předloženého
návrhu.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 1 (Franěk)
USNESENÍ č. 18/12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje vypsání poptávkové řízení na akce „ Stavební úpravy
objektu - Šindlovy Dvory č.p. 22“, s obesláním 5 fa. a „Stavební úpravy objektu v Š.
Dvorech č.p. 8“ s obesláním 3 fa. 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 : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 19/12

Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje provedení úprav terénu v zahradě mateřské školy
v Litvínovicích 39, spočívající v navýšení a modulace terénu, zatravnění, dle nabídkové ceny.
Práce provede fa. Český trávník s.r.o., Litvínovice 32 – Stecherův mlýn.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 20/12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje prodat pozemek p.č. 838/19 o výměře 46 m2 na
základě žádosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 393,- Kč za m2
s tím, že veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 21/12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 939/121 o výměře 4
m2 v k.ú. Litvínovice z vlastnictví Státního pozemkového úřadu do vlastnictví obce Litvínovice.
Zastupitelstvo obce Litvínovice souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu pozemku
p.č. 939/121 v k.ú. Litvínovice mezi Státním pozemkovým úřadem, IČ : 01312774, Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3 a obcí Litvínovice, IČ : 00245194, Litvínovice 39, 370 01 České
Budějovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 22/12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice se nepřipojí ke kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením její
vlajky .
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 23/12

……………………………………

Alena Nováková
starostka

……………………………………….

Martin Král
místostarosta

