Soupis přijatých usnesení z 34. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice,
konaného dne 13.11.2017 na OÚ v Litvínovicích
Přítomni :
A. Nováková, M. Král, L. Seimlová, P. Neužil, P. Jiřička, O. Habada,
Omluveni : L. Kos, J. Franěk
Nepřítomen : - K. Beránek,
Zastupitelstvo obce Litvínovice schválilo program jednání s doplněním bodů – stavební a
různé.
Zastupitelstvo obce Litvínovice nesouhlasí s tím, aby obec Litvínovice poskytla finanční
příspěvek na podporu služby v oblasti protidrogové politiky na místní úrovni ve výši 27.786,- Kč
Občanskému sdružení PREVENT, z.s., IČ : 69100641, Heydukova 349, 386 01 Strakonice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 1/34
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje provést rozpočtové opatření - navýšit rozpočet
roku 2017 ve výdajích o částku 2.000.000,- Kč včetně DPH, na zakoupení komunální techniky.
V případě, že nebude celková částka za uvedený majetek uhrazena v roce 2017, bude
automaticky v roce 2018 provedeno rozpočtové opatření ve zbývající částce.
2. Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje vypsat poptávkové řízení na zakázku „Nákup
traktoru včetně příslušenství“ dle vnitřní směrnice č. 6, s obesláním 5 firem.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 2/34
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje vyplácet odměny neuvolněným členům zastupitelstva
obce Litvínovice, předsedům a členům výborů, jmenovitě L. Kosovi, K. Beránkovi, O.
Habadovi, L. Seimlové, J. Fraňkovi, P. Neužilovi, P. Jiřičkovi a L. Voráčkovi, od 1.1.2018, v
maximální výši dle přílohy k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb, (příloha č. 2 k zápisu).
Zastupitelstvo obce Litvínovice zároveň schvaluje provést související rozpočtové opatření.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 3/34
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 43/2017 ke
stavební akci „Přechod pro chodce a chodník Mokré – Točna“ se spol. Kulhánek – Mařík
s.r.o., IČ : 46679375, se sídlem J.Š. Baara 1765/44, 370 01 České Budějovice. Změna smlouvy
spočívá v navýšení ceny díla o provedené vícepráce ve výši 55.987,- Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo obce Litvínovice zároveň schvaluje provést související rozpočtové opatření.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 4/34
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje na základě vypsaného poptávkového řízení na
projektové práce ke stavbě Naučná stezka Šindlovy Dvory – Č. Budějovice, s názvem zakázky
„Cyklostezka Litvínovice – České Budějovice“ uzavřít smlouvu o dílo se spol.
BLAHOPROJEKT, s.r.o., IČ : 02451379, se sídlem Čechova 727, 370 01 České Budějovice,
v ceně díla 638.000,- Kč bez DPH (771.980,- Kč s DPH).
Zastupitelstvo obce Litvínovice zároveň schvaluje provést související rozpočtové opatření.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 5/34
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje s okamžitou platností spustit dodávku elektrické
energie do sloupů veřejné osvětlení v lokalitách ZTV Zlatá stoka II. a Mokré Jih III., které
nejsou ve vlastnictví obce Litvínovice. Obec bude hradit pouze náklady za el. energii, ostatní
provoz - opravy a revize na zařízení VO hradí vlastník ZTV.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 6/34
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice, na základě výběru nejvýhodnější nabídky poptávkového řízení,
schvaluje dodavatele na provedení zakázky „Oprava komunikace Horánek“ a uzavření
smlouvy o dílo se spol. Kulhánek – Mařík, s.r.o., IČ : 46679375, J. Š. Baara 44, 370 01 České
Budějovice v ceně díla 593.937,94 Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo obce Litvínovice zároveň schvaluje provést související rozpočtové opatření.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 7/34
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice nesouhlasí s prodejem pozemků p.č. 879/38 o výměře 71 m2 a
872/2 o výměře 27 m2 v k.ú. Litvínovice. K podané žádosti ze dne 11.10.2017, č.j. OUL1176/2017, vydává zamítavé stanovisko.
HLASOVÁNÍ :
pro : 5
proti : 0
zdržel se : 1 (Neužil)
přijato USNESENÍ č. 8/34
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje znovu jednat s investorem ZTV Šindlovy Dvory
(Kamba) o převodu ZTV - povrchů komunikací, všech pozemků včetně p.č. 815/162 v k.ú.
Litvínovice do vlastnictví obce. V případě, že nebude dosaženo s investorem dohody, obec
takové ZTV do vlastnictví nepřevezme.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 9/34
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje OZV č. 1/2017 o regulaci hazardních her.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 10/34
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice jmenuje za obec Litvínovice, jako zřizovatele, 2 zástupce do
ŠKOLSKÉ RADY Příspěvkové organizace „Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory“,
a to Ing. Ladislava Kose a Martina Krále.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 11/33
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

