Soupis přijatých usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice,
konaného dne 10.11.2016 v kruhovém sále OÚ
přítomni : A. Nováková, K.Beranek, Ing. O. Habada, M. Král, P.Neužil, Ing. L. Kos
omluven : L. Seimlová,
nepřítomen : P. Jiřička, Ing. J. Franěk
ZO navrhlo a schválilo : zapisovatele : J. Majerová
ověřovatele zápisu : Ing. L. Kos, P. Neužil
Zastupitelstvo obce Litvínovice projednalo a schválilo:
Zveřejněný program jednání s doplněním bodů :
Finanční informace o provedených RO č. 13, 14, 15 a 16/2016
Stavební záležitosti – přístavba ZŠ Š. Dvory 22 + oprava Š. Dvory 8
Nájem restaurace v Litvínovicích
Právní rozbor ke stavbě Multifunkčního domu
Dodatek ke ZL PO, úplné znění ZL, zřízení práva hospodaření se svěřeným
majetkem pro PO
Doplnění znění usnesení č. 8/9 ze dne 5.9.2016 - požadavek z finančního přezkumu
Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor
v budově na adrese Litvínovice č.p. 42, 370 01 České Budějovice, která je součástí pozemku
p. č. 81 a část pozemku p.č. 82, vše v katastrálním území Litvínovice, zapsané na listu
vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice. Jedná se o nebytové prostory o celkové ploše 330,5 m2, a vymezenou část
pozemku dle vyznačení v grafické příloze. Pronájem se určuje od 1.1.2017 na dobu určitou 5
let za účelem provozování hostinské činnosti.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 1/21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje zadat právní rozbor ke stavbě Multifunkční dům, na
adrese Litvínovice 39, na pozemku p.č. 132, v souvislosti s řešením uplatnění reklamací
předaného díla fa. Arstav s.r.o., IČ : 60875674, Radouňka 190, 377 01 Jindřichův Hradec.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č.2/21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje :
I.
Dodatek č. 11 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola Šindlovy Dvory. Změna spočívá v doplnění čl. V a změně čl. VIII ZL.
II.
Úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřské škola
Šindlovy Dvory ve znění všech vydaných dodatků č. 1 – 11, včetně přílohy č. 1.
III.
Podání návrhu na zápis práva k hospodaření se „svěřeným majetkem“ ve prospěch
příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory, IČ : 75 000 709 se
sídlem Šindlovy Dvory 40, 370 01 České Budějovice.

HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 3/21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje upřesnit text v usnesení č. 8/19 ze dne 5.9.2016, k
uzavření Dodatku 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 tak,
že schválená cena nepřesahující 200.000,- Kč je uvedena včetně DPH.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 4/21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

……………………………………

Alena Nováková
starostka

……………………………………….

Martin Král
místostarosta

