Soupis přijatých usnesení z 32. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice,
konaného dne 6.9.2017 na OÚ v Litvínovicích
Přítomni :
A. Nováková, M. Král, L. Seimlová, P. Neužil, K. Beránek, P. Jiřička, O. Habada, L. Kos,
Omluveni : Nepřítomen : Ing. Franěk
Zastupitelstvo obce Litvínovice schválilo program jednání s doplněním bodů – smlouvy,
stavební a různé.
Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.
ZP-014330037825/354 se spol. E.ON Distribuce, a.s., IČ : 28085400, F.A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice, v souvislosti s vybudováním stavby plynovodního vedení
a zařízení na katastru obce Litvínovice s názvem „Plynofikace obcí Litvínovice, Šindlovy
Dvory, Mokré“. Zatíženými pozemky ze smlouvy budou p.č. 90, 293 v k.ú. Litvínovice,
rozsah VB, který je vymezen v GP, bude nedílnou součástí této smlouvy. VB se zřizuje za
jednorázovou úplatu 1.000,- Kč bez DPH.
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 1/32
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje provést rozpočtové opatření v souvislosti
s poskytnutím dotace z Ministerstva školství příspěvkové organizaci obce - Základní škole a
mateřské škole Šindlovy Dvory a transferem druhé zálohy dotace přes účet obce
Litvínovice, a to ve výdajové položce ve výši 355.450,40 Kč.
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 2/32
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 44/2017
k zakázce „Oprava místních komunikací“. Změna smlouvy spočívá v navýšení ceny o
vícepráce ve výši 18.237,- Kč bez DPH.
HLASOVÁNÍ :
pro : 5
proti : 0
zdržel se : 2 ( Král, Jiřička – nepřítomen při hlasování )
přijato USNESENÍ č. 3/32
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje, na základě doporučení hodnotící komise, výkon
funkce Technický dozor investora a koordinátor bezpečnosti práce na stavbě
„Přístavba školní jídelny v objektu Š. Dvory č.p. 80“ s názvem zakázky : „Přístavba a
stavební úpravy MŠ Šindlovy Dvory č.p.80“, a uzavření Příkazní smlouvy se spol.
SAVINVEST JK s. r.o., IČ: 28093470,Nádražní 3, 381 01 Český Krumlov v ceně 128.000,Kč bez DPH.

HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 4/32
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje, na základě doporučení hodnotící komise, výkon
funkce Technický dozor investora a koordinátor bezpečnosti práce na stavbě „Přístavba
objektu ZŠ Š. Dvory 22“, s názvem zakázky : „Vznik II. stupně ZŠ Šindlovy Dvory, č.
projektu : CZ.06.2.67/0.0/0.0/ 16_063/0003581“ a uzavření Příkazní smlouvy se spol.
SAVINVEST JK s. r.o., IČ: 28093470, Nádražní 3, 381 01 Český Krumlov v ceně 148.000,Kč bez DPH.
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 5/32
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje umístit stavbu tělocvičny pro Základní školu
a mateřskou školu Šindlovy Dvory v areálu ZŠ v Šindlových Dvorech na pozemek p.č. 306
v k.ú. Litvínovice.
2.
Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje vypsání poptávkového řízení na zadání
zpracování projektové dokumentace pro stavební akci „Výstavba tělocvičny ZŠ a MŠ Š.
Dvory“.
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 6/32
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje, aby Ředitelství silnic a dálnic, České Budějovice,
zpracovalo projektovou dokumentaci k záměru změny dopravního řešení křižovatky
v Litvínovicích, a to z kruhového objezdu na řízenou křižovatku světelnou signalizací,
pouze za podmínky, že v rámci této změny bude řešen i světelný přechod pro chodce. Obec
současně bere na vědomí, že veškeré náklady spojené s provozem křižovatky (semafor, el.
energii, revize, opravy apod.) bude hradit obec Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 5
proti : 1 (Beránek)
zdržel se : 1 (Seimlová)
přijato USNESENÍ č. 7/32
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje provést rozpočtové opatření v souvislosti s
provedením nátěru dřeva na budově OÚ v Litvínovicích č.p. 39.
Objednané práce budou zadány dle cenové nabídky.
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 8/32
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje navýšit rozpočet 2017 ve výdajích o částku
250.000,- Kč bez DPH v souvislosti s doplněním osvětlení do parčíku v Šindlových
Dvorech. Objednané práce provede spol. ELTODO – CITELUM s.r.o., podle cenové
nabídky.
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 9/32
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

