Soupis přijatých usnesení z 35. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice,
konaného dne 18.12.2017 na OÚ v Litvínovicích
upraven dle zákona č. 101/2000 Sb.
Přítomni :
A. Nováková, M. Král, L. Seimlová, P. Neužil, P. Jiřička, O. Habada, L. Kos, J. Franěk
Omluveni : K. Beránek
Nepřítomen : Zastupitelstvo obce Litvínovice schválilo program jednání.
Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě
cestujících na rok 2018 pro obec Litvínovice s Dopravním podnikem města České Budějovice, a.s.,
IČ : 25166115, Novohradská 738/40, 370 33 České Budějovice ve znění předloženého návrhu.
Úhrada kompenzace pro rok 2018 je vyčíslena 1.582.683,- Kč.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 1/35
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene v souvislosti se stavbou „Mokré, kabelizace NN“ se spol. E.ON Distribuce,
a.s., IČ : 28085400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, za předpokladu vyjednání
podmínek pro zemní uložení vedení veřejného osvětlení ve vlastnictví obce. Zatíženými
pozemky ze smlouvy budou p.č. 545/5, 563, 584, 598, 618, 712/3, 775/4, 787 a 798/1 v k.ú.
Litvínovice, ve vlastnictví obce Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 2/35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene v souvislosti se stavbou „Šindlovy Dvory u Střelnice, K/811/1, NN“ se spol. E.ON
Distribuce, a.s., IČ : 28085400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, za podmínky
změny návrhu smlouvy v čl. III. bod 2. – s jednorázovou úplatou ve výši 5.000,- Kč. Zatíženým
pozemkem ze smlouvy bude p.č. 819/1 v k.ú. Litvínovice, ve vlastnictví obce Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 3/35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene v souvislosti se stavbou „Litvínovice par 920/2 ČOV pro letiště“ se spol. E.ON
Distribuce, a.s., IČ : 28085400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, za podmínky
změny návrhu smlouvy v čl. III. bod 2. - s jednorázovou úplatou ve výši 12.000,- Kč. Zatíženými
pozemky ze smlouvy budou p.č. 940/20, 940/4, 923/6 a 923/14 v k.ú. Litvínovice, ve vlastnictví
obce Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 4/35
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene, v souvislosti se stavbou „IS-příp. plynovodu“ pro spol. Postele pro zdravý spánek,
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za sjednanou jednorázovou úhradu odvíjející se podle
technického provedení uložení přípojky : v případě protlaku 10.000,- Kč, v případě překopu
20.000,- Kč. Zatíženými pozemky ze smlouvy budou p.č. 1787/9 v k.ú. České Budějovice a
909/1 v k.ú. Litvínovice, ve vlastnictví obce Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 5/35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít Dodatek č. 8 ke smlouvě č. 60668/03 na zajištění
sběru, svozu a zneškodňování komunálního odpadu a jeho složek se spol. Marius Pedersen, a.s., IČ :
42194920, Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, dle předloženého návrhu.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 6/35
Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 13/2017 o technické
výpomoci při správě VO v obci se spol. ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., IČ : 25751018, se sídlem
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha. Dodatkem se prodlužuje platnost smlouvy do 31.12.2018.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 7/35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje na základě doporučení hodnotící komise výběr dodavatele
komunální techniky a uzavření kupní smlouvy na dodávku traktoru včetně příslušenství, dle zadání
poptávkového řízení, se spol. Y – CZ s.r.o., IČ : 28139887, sídlem Neplachov 129, 373 65 Dolní
Bukovsko za cenu 1.479.421,- Kč bez DPH (1.790.099,- Kč s DPH).
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 8/35
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje doplnění a upřesnění usnesení zastupitelstva obce
Litvínovice č. 5/34 ze dne 13.11.2017 :
Na základě uzavřené smlouvy o společnosti se Statutárním městem České Budějovice č. 22/2014
(sml. o sdružení zadavatelů) ze dne 25.7.2014 se společně na projektu Naučná stezka Šindlovy
Dvory – Č. Budějovice, s názvem zakázky „Cyklostezka Litvínovice – České Budějovice“,
podílejí spolupracující strany Statutární město České Budějovice a obec Litvínovice.
Dodavatelem na projektové práce ke stavbě byla vyhodnocena spol. BLAHOPROJEKT, s.r.o., IČ :
02451379, se sídlem Čechova 727, 370 01 České Budějovice (č. usn. 5/34 ze dne 13.11.2017). Obec
Litvínovice bude plnit z uzavřené smlouvy č. 64/2017 úhradu ceny díla ve výši 256.000,- Kč bez
DPH. Zbývající část ceny díla ve výši 382.000,- Kč bez DPH se smluvně zavazuje hradit Statutární
město České Budějovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 9/35
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít směnnou smlouvu č. 2 001 S 17/05 se Státním
pozemkovým úřadem, IČ : 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha, příslušným
hospodařit s níže uvedenými nemovitými věcmi ve vlastnictví České republiky, o převodu
vlastnického práva k nemovitým věcem : pozemků p.č. 262/5 o výměře 1999 m2 (orná půda), p.č.
265/7 o výměře 1231 m2 (orná půda) ve vlastnictví obce Litvínovice, IČ : 00245194, sídlem
Litvínovice 39, zapsáno na LV č. 1, za pozemky p.č. 844/1 o výměře 219 m2 (trvalý travní porost),
p.č. 844/2 o výměře 1560 m2 (trvalý travní porost), p.č. 842/2 o výměře 246 m2 (trvalý travní
porost), p.č. 875/4 o výměře 58 m2 (ostatní plocha), ve vlastnictví České republiky, zapsáno na LV
10002, vše v k.ú. Litvínovice, zapsáno u Katastrálního úřadu pro JK, kat. pracoviště České
Budějovice.
Obec Litvínovice uhradí cenový rozdíl ve výši 592.300,- Kč ve prospěch Státního pozemkového
úřadu na účet č. 50016-3723001/0710, vedený u ČNB, pod VS : 2001481705.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 10/35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje pořizovatelku pro pořizování územních studií na
katastru obce Litvínovice dle platného územního plánu Litvínovice, Ing. Lenku Šímovou, osobu
oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti dle § 24 stavebního zákona.
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 1 (Franěk)
přijato USNESENÍ č. 11/35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice
I. bere na vědomí
1. důvodovou zprávu k návrhu změny č. 2 územního plánu Litvínovice v katastrálním
území Litvínovice (dále jen „změna č. 2 ÚP Litvínovice“);
2. dokumentaci návrhu změny č. 2 ÚP Litvínovice;
II. konstatuje
že návrh změny č. 2 ÚP Litvínovice není v rozporu s 1. aktualizací Politiky územního rozvoje
České republiky, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. se Zásadami
územního rozvoje Jihočeského kraje, v aktualizovaném znění, se stanovisky dotčených
orgánů, že není v rozporu s výsledkem řešení rozporů, protože k nim nedošlo a není
v rozporu se stanoviskem Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic č.j.: KUJCK 72093/2017/OREG ze dne 9. 5.
2017;
III. vydává
změnu č. 2 ÚP Litvínovice formou opatření obecné povahy v rozsahu 38 stran textu, z toho 3
strany výrokové části a 35 stran odůvodnění.
VI. ukládá
paní Aleně Novákové, starostce obce Litvínovice, zajistit prostřednictvím pořizovatele:
1. uložení dokumentace změny č. 2 ÚP Litvínovice, včetně dokladů o jejím pořizování u
obce Litvínovice;
2. vyhotovení a poskytnutí dokumentací změny č. 2 ÚP Litvínovice opatřených záznamem
o účinnosti příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému
úřadu;
3. zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydané změně č. 2 ÚP
Litvínovice.
Přílohy :
1. Důvodová zpráva
2. Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č. 2 ÚP Litvínovice
HLASOVÁNÍ :

pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č.12/35
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice
1. schvaluje bezúplatně poskytnout nebytový prostor v objektu obecního úřadu, na adrese
Litvínovice 39, na pozemku p.č. 132 v k.ú. Litvínovice , zapsané na LV č. 1 u Katastrálního
úřadu pro JK, na dobu určitou 3 let, s platností od 1.1.2017. Jedná se o místnost a spol.
prostory a příslušenství (chodba, soc. zařízení) v přízemí budovy s vchodem ze zadní části, o
celkové výměře 29,32 m2, pro provoz pobočky pošta PARTNER.
2. schvaluje uzavřít smlouvu o výpůjčce s Veronikou Oberfalcerovou, IČ : 74221159, Šindlovy
Dvory 3, 370 01 České Budějovice, na dočasné poskytnutí nebytového prostoru v přízemí
objektu obecního úřadu, s vchodem ze zadní části budovy, na adrese Litvínovice 39, na
pozemku p.č. 132 v k.ú. Litvínovice , zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro JK, na
dobu určitou 3 let, s platností od 1.1.2017, se stanoveným účelem provozování pobočky pošta
PARTNER
3. schvaluje od data zahájení provozu pošty Partner změnu ukládací pošty pro doručované
zásilky pro obec Litvínovice – části Litvínovice, Šindlovy Dvory, Mokré. Zásilky budou
ukládány na pobočce pošta PARTNER, na adrese Litvínovice 39.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 13/35
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje OZV č. 2/2017 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO. Místní
poplatek dle této OZV bude ve výši 400,- Kč za poplatníka a rok.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 1 (Neužil), 1 (Seimlová nepřítomna hlasování)
přijato USNESENÍ č. 14/35
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice bere na vědomí a schvaluje znění a obsah dokumentu Místní akční
plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice včetně přílohy č. 1 Investiční a další priority
Strategického rámce MAP do roku 2023 ORP České Budějovice a č. 2 Roční akční plán MAP ORP
ČB na rok 2018/2019."
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 15/35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje ceny vodného a stočného pro rok 2018, platné od 1.1.2018,
ve výši:
Vodné :
36,61 / 42,10 s DPH
Stočné :
28,95 / 33,29 s DPH
Pevná složka :
540,- / 621,- s DPH
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 16/35
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo obce Litvínovice nesouhlasí s poskytnutím finanční dotace ve výši 4.000,- Kč
Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., IČ : 26594463, Staroměstská 2608,
České Budějovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 17/35
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje poskytnout finanční dotaci ve výši 12.000,- Kč, na základě
uzavřené smlouvy, příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory na
dopravu žáků II. st. do místa pobytu lyžařského výcvikového zájezdu ve dnech 14.1.-19.1.2018.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 18/35
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje provedení inventarizace majetku obce Litvínovice za rok
2017 na základě Plánu inventarizace pro rok 2017 a v souladu s vnitřní směrnicí organizace č. 5.
Inventurní komise bude stanovena ve složení dle vnitřní směrnice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 19/35
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje Odpisový plán obce Litvínovice pro rok 2018 ve znění
zpracovaného a předloženého návrhu.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 20/35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje předání dalšího movitého majetku k hospodaření
příspěvkové organizaci „Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory“, na základě předávacího
protokolu, který bude evidován jako doplněk a součást přílohy č. 1ke ZL.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 21/35
Zastupitelstvo obce Litvínovice
1) bere na vědomí rozpočtové opatření č. 26/2017, a dále rozpočtová opatření 27, 28 a 29/2017,
která byla provedena na základě schválené vyhrazené pravomoci starostky
2) schvaluje Rozpočtová opatření č. 30/ 2017, č. 31/2017 a č. 32/2017, dle předloženého návrhu
beze změn
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 22/35
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje odepsání nedobytných pohledávek ve znění zpracovaného
a předloženého návrhu účetní obce.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 23/35
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje Střednědobý výhled na roky 2018 – 2020, dle
předloženého návrhu beze změn.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 24/35
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje Rozpočet na rok 2018 se změnou oproti zveřejněnému
návrhu. Rozpočet je sestaven jako schodkový a bude kryt z rezerv minulých let. Schválený rozpočet
na rok 2018 bude zveřejněn do 30 dnů na www.litvinovice.cz.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 25/35
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje, na základě provedené kontroly hospodaření obce dne 27.
– 29.11.2017, doplnění textu k usnesení č. 2/23 ze dne 19.12.2016 – Rozpočet obce na rok 2017 :
a) v rozpočtu na rok 2017 je zahrnut neinvestiční transfer na provoz PO Základní škola a
mateřská škola Šindlovy Dvory v rozdělení – účelový ve výši 1.000.000,- Kč, neúčelový
ve výši 1.550.000,- Kč.
b) schodky a splátky rozpočtu 2017 budou kryty z rezerv minulých let
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 26/35
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

