Soupis přijatých usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice,
konaného dne 16.1.2017 v kruhovém sále OÚ
(upraven v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)
přítomni : A. Nováková, M. Král, P. Neužil, L. Kos, L. Seimlová, O. Habada, J. Franěk
omluven : K. Beránek
nepřítomen : P. Jiřička
Zastupitelstvo obce Litvínovice schválilo program jednání s doplněním bodů.
Zastupitelstvo obce Litvínovice :
I. Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 22 a 23/2016, která byla provedena na základě
schválené vyhrazené pravomoci starostky (příloha č. 1 k zápisu).
II. Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017 dle předloženého návrhu beze změny, které je
přílohou č. 1 k zápisu.
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 1/24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje Odpisový plán obce Litvínovice na rok 2017, ve
znění předloženého návrhu (příloha č. 2 k zápisu).
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 2/24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje Odpisový plán příspěvkové organizace Základní
škola a mateřská škola Šindlovy Dvory na rok 2017, ve znění předloženého návrhu (příloha č.
3 k zápisu).
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 3 /24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě
cestujících na rok 2017 pro obec Litvínovice s Dopravním podnikem města České
Budějovice, a.s., IČ : 25166115, Novohradská 738/40, 370 33 České Budějovice ve znění
předloženého návrhu.
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 4/24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít nájemní smlouvu v souvislosti se stavbou
cyklostezky Litvínovice – š. Dvory – Mokré, se Státním pozemkovým úřadem, IČ :
01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha.
Pronajatým pozemkem bude část p.č. 275/5 v k.ú. Litvínovice.
Zastupitelstvo obce Litvínovice souhlasí s nájmem 500,- Kč za rok v období do nabytí právní
moci stavebního povolení.

Zastupitelstvo obce Litvínovice požaduje vyvolat jednání se SPÚ ve věci snížení nájmu po
nabytí právní moci SP, popř. možnosti směny pozemků.
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 5 /24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje výběr nejvýhodnější nabídky dle zadaného VŘ a
uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem, spol. VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s.r.o., IČ :
14499924,Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice, pro provedení stavební akce
„Kanalizace Litvínovice – připojení Horánek“, v ceně díla 1.933,580,- Kč s DPH.
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 6/24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na pronájem prostor
sloužících k podnikání 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 s Janem Hrdým, IČ : 49052667, se sídlem V. Talicha
813/29, 370 05 České Budějovice.
Nájemní smlouva se uzavírá od 1.2.2017 na dobu určitou 5 let za účelem provozování
hostinské činnosti. Nájemné se sjednává v období od 1.2.2017 do 31.1.2018 ve výši 7.000,Kč/měs., a od 1.2.2018 do 31.1.2022 ve výši 17.000,- Kč/měs. Nájemné je osvobozeno od
DPH. Úhradu nákladů za energie na provoz si hradí nájemce.
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 7/24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje zveřejnit záměr prodeje pozemků p.č. 37/1, 36/2,
36/4 a 36/3 v k.ú. Litvínovice. Zájemci předloží ve stanovené lhůtě cenovou nabídku za 1m2,
v uzavřené obálce s označením : „Cenová nabídka ke zveřejněnému záměru obce č.2/2017“.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 1 (Neužil)
přijato USNESENÍ č. 8/24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice nesouhlasí s poskytnutím dotace z.ú. PREVENT 99,
Heydukova 349, Strakonice, v určené výši 27.302,- Kč dle předložené žádosti.
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 9/24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice se nepřipojí ke kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením její
vlajky.

HLASOVÁNÍ :
pro : 5
proti : 0
zdržel se : 2 (Franěk, Neužil)
přijato USNESENÍ č. 10/24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje členkou sociální komise paní Zdeňku Pořádkovou,
xxxxxxxxxxxxxxxx. Za členství v komisi jí bude vyplácena od 1.2.2017 měsíční odměna ve
stejné výši jako ostatním členům.
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 11/24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Janem Krátkým, IČ :
65042131, Hroznova 47/15, 370 01 České Budějovice na vypracování projektové dokumentace ke
stavební akci „Přístavba objektu školní jídelny, Šindlovy Dvory“ s cenou díla 297.000,- Kč bez
DPH a termínem dokončení do 30.6.2017.
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 12/24
Zastupitelka Seimlová odešla ze zasedání v 19.45 hod. Současný počet členů ZO byl 6.
Zastupitelstvo obce Litvínovice revokuje usnesení č. 9/23 ze dne 19.12.2016.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 13/24
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje vypsání poptávkového řízení na vypracování
projektové dokumentace ke stav. akci „zastávka MHD Litvínovice Stráňka na p.č. 277 k.ú.
Litvínovice“.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 14/24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

……………………………………….
Martin Král
místostarosta

