Soupis přijatých usnesení z 29. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice,
konaného dne 26.6.2017 na OÚ v Litvínovicích
přítomni : A. Nováková, M. Král, P. Neužil, L. Kos, P. Jiřička, J. Franěk, K. Beránek, L.
Seimlová, O. Habada
omluveni : Zastupitelstvo obce Litvínovice schválilo program jednání ve znění zveřejnění.

Zastupitelstvo obce Litvínovice nesouhlasí s poskytnutím finanční dotace pro CENTRUM
HÁJEK z.ú., IČ : 22845798, Šťáhlavice 158, 332 03 Nezvěstice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 1/29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje podání výpovědi běžného účtu u Československé
obchodní banky, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, pobočka České Budějovice, a
převedení finančních prostředků na účet č. 6829231/0100, vedený u Komerční banky, a.s.,
České Budějovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 2/29
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitel Jiřička se dostavil do zasedání v 18.15 hod. Počet členů ZO bylo dále 9.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje, na základě výběru nejvýhodnější nabídky VŘ na
provedení zakázky „Zřízení přechodů pro chodce, k.ú. Litvínovice“, dodavatele stavby,
spol. Kulhánek - Mařík, stavební firma, spol. s r.o., IČ : 46679375, se sídlem J.Š. Baara
1765/44, 37382 České Budějovice, v ceně díla 798.872,97 Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo obce Litvínovice zároveň schvaluje provést související rozpočtové opatření.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 3/29
Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje, na základě výběru nejvýhodnější nabídky VŘ na
provedení zakázky „Přechod pro chodce a chodník Mokré – Točna“, dodavatele stavby,
spol. Kulhánek - Mařík, stavební firma, spol. s r.o., IČ : 46679375, se sídlem J.Š. Baara
1765/44, 37382 České Budějovice , v ceně díla 1.157.831,09 Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo obce Litvínovice zároveň schvaluje provést související rozpočtové opatření.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 4/29

Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje zahájit jednání s investorem „ZTV Šindlovy Dvory
Kamba“ o převodu pozemků a komunikací v ZTV do vlastnictví obce. Jednou z podmínek
bude zpřístupnění obecního pozemku p.č. 815/162 v k.ú. Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 5/29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje vytvoření pracovního místa pro zaměstnance obce
na pozici „provozní pracovník“ pro údržbu obce, na plný pracovní úvazek (40 hod./týden), na
dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou s nástupem od 1.7.2017.
V případě nedostatku finančních prostředků v letošním roce zastupitelstvo obce Litvínovice
zároveň schvaluje provést související rozpočtové opatření.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 6/29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje zapůjčení stanu (2x10x5m) a lavic (pivní set)
nájemci restaurace U Zlaté stoky v Litvínovicích, v měsících červenec – srpen 2017, za cenu
250,- Kč včetně DPH za 1 den zapůjčení.
Podkladem pro výpočet celkové ceny bude přesný přehled započtených dní, po které byly tyto
věci zapůjčeny.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 7/29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

