Soupis přijatých usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice,
konaného dne 27.7.2016 v zasedací místnosti OÚ
(upraven v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)
přítomni : A. Nováková, K.Beranek, , M. Král, P.Neužil , O. Habada, J. Franěk, L. Seimlová, 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 :
- směna pozemků s SPÚ pro výstavbu tělocvičny a křížek v Š. Dvorech
- VŘ na stav. akce přístavby Š. Dvory 22 (ZŠ II. st) a Š.Dvory 80 (ŠJ).
Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje:
Zastupitelstvo obce Litvínovice nesouhlasí s poskytnutím finanční podpory Asociaci rodičů a
přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klubu RADOST pro rok 2016.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 1/18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
v souvislosti se stavbou „STL Mokré-Jih III. et., SETERM O“ se spol. E.ON Distribuce,
a.s., IČ : 28085400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.
Zatíženými pozemky z dané smlouvy budou p.č. 714/49, 729/1 a 733/1 v k.ú. Litvínovice, ve
vlastnictví obce Litvínovice. VB se zřizuje za jednorázovou úplatu 1.300,- Kč bez DPH.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 2/18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
v souvislosti se stavbou „11010-052846 TM BTA České Budějovice CBYLT OK“ mezi
obcí Litvínovice a Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s., IČ : 04084063,
se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, za jednorázovou úplatu 20.000,- Kč bez DPH.
Zatíženými pozemky budou p.č. 131/88, 131/5, 131/89 a 130/1 v k.ú. Litvínovice, ve
vlastnictví obce Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 3/18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 32/2016
ze dne 19.4.2016 s fa. Stavitelství JL s.r.o., IČ : 28061187, J. Buděšínského 988/21, 370 07
České Budějovice, v souvislosti se stavební akcí „Stavební úpravy objektu v Š. Dvorech
č.p. 8“.

HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 4/18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje vypsání poptávkové, příp. výběrového řízení na
vyhotovení projektové dokumentace na stavební akce „Přístavba objektu Šindlovy Dvory
č.p. 22 a přístavba školní jídelny v objektu Šindlovy Dvory č.p. 80 “.
Na základě pracovního jednání zastupitelstva, které se uskuteční dne 1.8.2016 bude
vyhotoven zápis, který bude podkladem pro přesné zadání rozsahu zakázky na zhotovení PD
k těmto stavebním akcím.
Výběrová komise byla schválena ve složení: M. Král, Ing. Habada, K. Beránek, Ing. Kos, P.
Neužil, Ing. Jirka.
Na základě posouzení VK bude vybrána firma s nejvýhodnější nabídkou.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 5/18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice projednalo žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odkoupení
části pozemku p.č. 814/3 v k.ú. Litvínovice a schválilo, že s prodejem tohoto obecního
majetku nesouhlasí.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 6/18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje podání žádosti ke Státnímu pozemkovému úřadu o
směnu pozemků p.č. 262/5, 265/7 ve vlastnictví obce Litvínovice, za p.č. 844/1, 844/2, 842/2
a 875/4 ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu, vše v k.ú. Litvínovice. Zastupitelstvo
obce zároveň schvaluje zveřejnit záměr směnit výše uvedené pozemky se Státním
pozemkovým úřadem, IČ : 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č.7/18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje Dodatek č. 8 ke Zřizovací listině příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory, jejímž obsahem je předání
dalšího nemovitého majetku zřizovatele k hospodaření příspěvkové organizaci, a to budovy
v Šindlových Dvorech č.p. 22, na pozemku p.č. 293 v k.ú. Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 8/18

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje zveřejnit záměr uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní
smlouvě č. 3/2010 ze dne 14.10.2010, spočívající v návrhu změny čl. III. - úhrady za služby.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 9/18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje požádat Statutární město České Budějovice o
uzavření veřejnoprávní smlouvy v souladu s § 63 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb, na zajištění
výkonu přenesené působnosti pro vyřizování agendy na úseku silničního správního úřadu a
zároveň schvaluje zažádat Krajský úřad Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením
této veřejnoprávní smlouvy.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 10/18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje zveřejnit záměr prodeje části pozemku p.č. 4/1 v k.
ú. Litvínovice, vymezeného dle grafického znázornění. Pozemek bude dle zveřejněného
návrhu oddělen.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 11/18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

……………………………………

Alena Nováková
starostka

……………………………………….

Martin Král
místostarosta

