Soupis přijatých usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice,
konaného dne 5.9.2016 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
Zastupitelstvo obce Litvínovice :
I.
Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2016 a 11/2016, které bylo provedeno na
základě schválené vyhrazené pravomoci starostky (příloha č. 1 k zápisu).
II.
Schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2016 dle předloženého návrhu beze změny, které
je přílohou č. 1 k zápisu.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 1/19
Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
v souvislosti se stavbou „Litvínovice, parcela 902/4, úprava NN“ se spol. E.ON Distribuce,
a.s., IČ : 28085400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. Zatíženými pozemky
budou p.č. 904/6 a 902/5 v k.ú. Litvínovice, ve vlastnictví obce Litvínovice. VB se zřizuje za
jednorázovou úplatu 6.000,- Kč bez DPH.
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 1 (Kos)
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 2/19
Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
v souvislosti se stavbou „Mokré přeložka venkovního vedení VN“ se spol. E.ON
Distribuce, a.s., IČ : 28085400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. Zatíženými
pozemky budou p.č. 775/4 a 776/1 v k.ú. Litvínovice, ve vlastnictví obce Litvínovice. VB se
zřizuje za jednorázovou úplatu 5.000,- Kč bez DPH.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 3/19
Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
v souvislosti se stavbou „Mokré ZTV Na vyhlídce – VN, TS a NN“ se spol. E.ON
Distribuce, a.s., IČ : 28085400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.
Zatíženým pozemkem z dané smlouvy bude p.č. 775/4 v k.ú. Litvínovice, ve vlastnictví obce
Litvínovice. VB se zřizuje za jednorázovou úplatu 10.000,- Kč bez DPH.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 4/19

Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
v souvislosti se stavbou „Litvínovice – ZTV u ZD, II. et“ 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. 872, 37/1 a 939/102 v k.ú. Litvínovice, ve
vlastnictví obce Litvínovice. VB se zřizuje za jednorázovou úplatu 10.000,- Kč bez DPH.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 5/19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
uložení vodovodní přípojky na pozemku p.č. 872 v k.ú. Litvínovice, s xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. VB se zřizuje bezúplatně.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 6/19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít veřejnoprávní smlouvu v souladu s § 63
odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb, jejímž předmětem bude výkon přenesené působnosti speciálního
stavebního úřadu ve věcech místních komunikací podle § 40 odst. 5 písm. b) zák. č. 13/1997
Sb., se Statutárním městem České Budějovice, IČ : 00244732, se sídlem nám. Přemysla
Otakara II. č. 1,2, 370 01 České Budějovice, a zároveň schvaluje zažádat Krajský úřad
Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 7/19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 29/2016
„Rekonstrukce – udržovací práce objektu p.č. 747 v k.ú. Litvínovice – Šatna TJ Mokré“
se spol. Kulhánek – Mařík, stavební firma, spol. s.r.o., IČ : 46679375, se sídlem J.Š. Baara
1765/44, České Budějovice, v ceně nepřesahující 200.000,- Kč.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 8/19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít Smlouvu o dílo na stavební akci „ČOV
vč. pískové filtrace, přístupový chodník“ s fa. Český trávník, s.r.o., IČ : 28081722, se
sídlem Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice, vybranou na základě vyhodnocení VK, v
ceně díla 427.672,- Kč včetně DPH.
2. Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na
stavební akci „ČOV vč. pískové filtrace, přístupový chodník “ s fa. Český trávník, s.r.o.,
IČ : 28081722, se sídlem Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice, v ceně do 17.000,- Kč
včetně DPH.

HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 9/19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít Smlouvu o dílo na projektové práce
„Přístavba objektu ZŠ Š. Dvory 22“ s Ing. arch. Stanislavem Pourem, IČ : 70500088, se
sídlem Písecká 756, 391 65 Bechyně, v ceně díla 404.800,- Kč bez DPH (498.640,- Kč s
DPH), na základě vyhodnocení nejvýhodnější nabídky ve VŘ.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 10/19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje záměr prodat plynárenské zařízení na území obce
Litvínovice. Ohledně tohoto prodeje souhlasí s tím, aby obec vyjednávala o možnostech a
nejvýhodnějších podmínkách prodeje.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 11/19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje 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
přijato USNESENÍ č. 12/19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje prodej části pozemku p.č. 4/1 v k.ú. Litvínovice,
který bude odd. GP dle zveřejnění, panu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za
cenu znaleckého posudku č.532 – 07/2006 navýšenou o výpočet průměrné roční inflace.
Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, včetně vyhotovení GP, uhradí kupující.
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 1 (Král)
přijato USNESENÍ č. 13/19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

……………………………………

Alena Nováková
starostka
……………………………………….

Martin Král
místostarosta

