Soupis přijatých usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice,
konaného dne 10.10.2016 v kruhovém sále OÚ
přítomni : A. Nováková, K.Beranek, , M. Král, P.Neužil, L. Seimlová, L. Kos
omluven : P. Jiřička
nepřítomen : O. Habada, J. Franěk
ZO navrhlo a schválilo : zapisovatele : J. Majerová
ověřovatele zápisu : Ing. L. Kos, K. Beránek
Zastupitelstvo obce Litvínovice projednalo a schválilo:
Zveřejněný program jednání s doplněním bodů :
 Předání zhodnocení budovy Š. Dvory 22 k hospodaření ZŠ Dodatkem č. 10 ke
ZL
 Přístavba školní jídelny – projednání variant k zadání PD
Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje provedení změny zástavní smlouvy č. 2005-5298
N, uzavřenou s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s., ve smyslu vynětí objektu
č.p. 22 v Šindlových Dvorech na pozemku p.č.293 a pozemek p.č. 293 o výměře 650 m2, vše
v k.ú. Litvínovice a na základě podané žádosti nabídnout místo tohoto objektu do zástavy
budovu č.p. 42 v Litvínovicích na pozemku p.č. 81 a pozemek p.č. 81, vše v k.ú. Litvínovice,
zapsané na LV č. 1, Katastrální úřad pro JK, kat. pracoviště České Budějovice, pro obec
Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 1/20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje prodat majetek obce Litvínovice a uzavřít
smlouvu na plynárenské zařízení - vedení STL plynovodu D 160, D 110, D 90, D 63, D 40, D
32, vybudované v roce 2002 v rámci stavby „Plynofikace obcí Litvínovice, Šindlovy Dvory,
Mokré“, v k.ú. Litvínovice, blíže specifikovaného v projektové dokumentaci stavby,
Kolaudačních rozhodnutích a znaleckém posudku č. 2021-10/2015, spol. E.ON Distribuce,
a.s., IČ : 28085400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, za cenu znaleckého
posudku. Podmínkou odkupu je požadavek do konce 6/2017 uzavřít smlouvy o zřízení VB
s vlastníky pozemků zatížených vedením plynárenského zařízení, aby VB mohla být
vyznačena v KN.
Vyjádřený záměr obce prodat tento majetek byl schválen usnesením č. 11/19 dne 5.9.2016,
záměr prodeje byl vyvěšen na ÚD 16.9.2016 a sejmut 11.10.2016.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 2/20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 28/2016 ze dne
4.7.2016 „Stavební úpravy objektu – Šindlovy Dvory č.p. 22 – II. etapa“ se Stanislavem
Lukšem, IČ : 60643943, Ovocná 7, 370 07 České Budějovice. Důvodem k uzavření Dodatku
je dorovnání ceny zakázky v návaznosti na provedené méněpráce a vícepráce, s navýšením
ceny o 24.306,56 Kč včetně DPH.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 3/20

Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít smlouvu o dílo s Místní akční skupinou
Blanský les - Netolicko, o.p.s., IČ: 260 80 575, Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice, na
zpracování studie proveditelnosti k žádosti o čerpání dotace z IROB, Výzva č. 47, na stavební
akci „Přístavba objektu ZŠ Š. Dvory 22“.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 4/20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje vypsání výběrového řízení na stavební akci
„Oprava místní komunikace v Šindlových Dvorech u Dětského domova“ dle Směrnice o
zadávání veřejných zakázek.
Pro dané VŘ jmenuje ZO komisi ve složení : P. Neužil, M. Král, Ing. L. Kos, Ing. O. Habada,
Ing. J. Jirka.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 5/20
Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje vypsání výběrového řízení na stavební akci
„Oprava místní komunikace v Mokrém u staré hasičárny – pravá strana“,
dle Směrnice obce o zadávání veřejných zakázek.
Pro dané VŘ jmenuje ZO komisi ve složení : P. Neužil, M. Král, Ing. L. Kos, Ing. O. Habada,
Ing. J. Jirka.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 6/20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh varianty a) Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje variantu pro zadání PD na
stavební akci „Přístavba školní jídelny v objektu Šindlovy Dvory č.p. 80“ s kapacitou 64
strávníků – obdélníkový půdorys, přístavba do zahrady.
HLASOVÁNÍ :
pro : 0
usnesení nebylo přijato
Návrh usnesení :
Návrh varianty b) Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje variantu pro zadání PD na
stavební akci „Přístavba školní jídelny v objektu Šindlovy Dvory č.p. 80“ s kapacitou 60
strávníků – zvětšený prostor kuchyně, zkosená přístavba do parkoviště.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 7/20
O návrhu varianty c) již nebylo hlasováno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje Dodatek č. 10 ke Zřizovací listině příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory, jejímž obsahem je předání
technického zhodnocení budovy Šindlovy Dvory č.p. 22 na pozemku p.č. 293, v k.ú.
Litvínovice.

HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 8 /20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

……………………………………

Alena Nováková
starostka

……………………………………….

Martin Král
místostarosta

