Soupis přijatých usnesení z 31. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice,
konaného dne 16.8.2017 na OÚ v Litvínovicích
přítomni : A. Nováková, M. Král, L. Seimlová, P. Neužil, K. Beránek, P. Jiřička
omluveni : O. Habada, L. Kos,
Nepřítomen : Ing. Franěk
Zastupitelstvo obce Litvínovice schválilo program jednání s doplněním bodů – smlouvy a
různé.
Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje navýšit rozpočet Základní škole a mateřské škole
Šindlovy Dvory na rok 2017 o částku 50.000,- Kč v souvislosti s nákupem vybavení nové
učebny pro 7. ročník v budově II. stupně ZŠ, na adrese Š. Dvory 22.
Zastupitelstvo obce Litvínovice zároveň schvaluje provést související rozpočtové opatření.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 1/31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje navýšit rozpočet obce pro rok 2017 ve výdajích o
400.000,- Kč s DPH, na revize, opravy a dokoupení nových herních prvků v obci Litvínovice.
Zastupitelstvo obce Litvínovice v souvislosti se svým rozhodnutím zároveň schvaluje provést
související rozpočtové opatření.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č.2 /31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
v souvislosti se stavbou „Litvínovice, Vězeňská služba ČR, kabel NN“ se spol. E.ON
Distribuce, a.s., IČ : 28085400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, Zatíženým
pozemkem je p.č. 940/20 v k.ú. Litvínovice, ve vlastnictví obce Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 3/31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje vypsání výběrového řízení na stavební akci
„Přístavba školní jídelny v objektu Š. Dvory č.p.80“ a VŘ na stavební dozor a
koordinátora bezpečnosti práce pro tuto stavbu.
Zastupitelstvo obce Litvínovice stanovuje výběrovou komisi ve složení :
Ing. Jirka, M. Král, P. Neužil, Ing. Kos, P. Jiřička
náhradníci :
A. Nováková, Mgr. Seimlová, K. Beránek, Ing. Habada, Ing. Franěk.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 4/31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 9/2017 na
zhotovení PD ke stavbě „Přístavba ŠJ Š. Dvory“ s Janem Krátkým, spol. PLAN – IN s.r.o.,
IČ : 06224237, A. Kříže 290/20, 370 06 České Budějovice.

Zastupitelstvo obce Litvínovice zároveň schvaluje k dané akci provést související rozpočtové
opatření.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 5/31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje výběr dodavatele na základě doporučení výběrové
komise pro zadání a posouzení VZ, a uzavření smlouvy o dílo se spol. AUBÖCK s.r.o., IČ :
26089785, se sídlem Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou, pro provedení stavby „Přístavba
objektu ZŠ Š. Dvory 22“, s názvem veřejné zakázky : „Vznik II. stupně ZŠ Šindlovy Dvory,
č. projektu : CZ.06.2.67/0.0/0.0/ 16_063/0003581“, v ceně díla 19.872.205,- Kč bez DPH, tj.
24.045.368,99 Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo obce Litvínovice zároveň schvaluje k dané akci provést související rozpočtové
opatření.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 6/31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje zrušení pracovního místa úředníka ÚSC
vytvořeného v roce 2010, se zařazením referent st. správy a samosprávy, a to dle § 52 písm. c)
zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, z důvodu snížení stavu zaměstnanců za účelem
zvýšení efektivnosti práce. Na základě rozhodnutí o zrušení tohoto pracovního místa dá obec
Litvínovice, jako zaměstnavatel, příslušnému zaměstnanci ve smyslu § 50 odst. 2 ZP výpověď
z pracovního poměru ihned po ukončení pracovní neschopnosti.
V případě nedostatku finančních prostředků v letošním roce zastupitelstvo obce Litvínovice
schvaluje provést související rozpočtové opatření.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 7/31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

