Soupis přijatých usnesení z 36. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice,
konaného dne 12.2.2018 na OÚ v Litvínovicích
upraven dle zákona č. 101/2000 Sb.
Přítomni : A. Nováková, M. Král, P. Neužil, P. Jiřička, L. Kos, J. Franěk
Omluveni : L. Seimlová, O. Habada,
Nepřítomen : K. Beránek
Zastupitelstvo obce Litvínovice schválilo program jednání.

Zastupitelstvo obce Litvínovice nesouhlasí s předloženým návrhem Dodatku č. 1 ke smlouvě o
nájmu nemovitosti č. 19105 ze dne 31.1.2007, spol. Vodafone Czech Republic a.s, IČ :
25788001, nám. Junkových 2, 155 00 Praha.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 1/36
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene
v souvislosti se stavbou „Mokré, parcela 752/195, paprsek NN“, se spol. E.ON Distribuce,
a.s., IČ : 28085400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, za sjednanou
jednorázovou úhradu 6.000,- Kč bez DPH. Zatíženým pozemkem ze smlouvy bud p.č.752/103
v k.ú. Litvínovice, ve vlastnictví obce Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 2/36
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 60/2017 ze
dne 3.11.2017. Změna smlouvy spočívá v navýšení ceny o vícepráce ve výši 148.989,- Kč včetně
DPH.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 3/36
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 53/2017 ze
dne 15.9.2017. Změna smlouvy spočívá v navýšení ceny o vícepráce ve výši 318.992,65,- Kč
bez DPH.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 4/36
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 64/2017 se spol.
Blahoprojekt, s.r.o., Čechova 727, 370 01 České Budějovice, na vypracování PD s názvem akce

„Cyklostezka Litvínovice – České Budějovice SO 2 – k.ú. Litvínovice – zpracování PD“.
Dodatek se týká změny termínu dokončení zadané projektové dokumentace.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 5/36
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice souhlasí s tím, aby Obec Litvínovice po vybudování světelné
křižovatky ze současného kruhového objezdu na komunikaci I. tř. v Litvínovicích, převzala do
svého vlastnictví světelnou signalizace a hradila její provoz.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 6/36
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 131/88 v k. ú.
Litvínovice. O rozhodnutí zastupitelstva bude žadatel vyrozuměn.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 7/36
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje zveřejnit záměr směny pozemků :
- části p.č. 849/14, ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxx, za část p.č. 865/1, ve vlastnictví
obce Litvínovice, vše v k. ú. Litvínovice, dle návrhu situačního znázornění, včetně
vyčíslení směňovaných m2, v katastrální mapě.
HLASOVÁNÍ :
pro : 5
proti : 0
zdržel se : 1 (Franěk)
USNESENÍ č. 8/36
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice nesouhlasí se žádostí nájemce, pana Jana Hrdého, xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx, o snížení ceny nájemného z nebytového prostoru v objektu na adrese Litvínovice 42.
Zastupitelstvo obce Litvínovice rozhodlo, že nájemce bude hradit nájem i nadále dle ujednání
z uzavřené smlouvy č. 12/2017 o nájmu prostoru sloužícího podnikání, ze dne 31.1.2017.
HLASOVÁNÍ :
pro : 5
proti : 0
zdržel se : 1 (Jiřička)
USNESENÍ č.9/36
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory za rok 2017 dle návrhu,
a to :
- Fond odměn : 5.000,- Kč
- Fond rezervní : 6.323,06 Kč

HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 10/36
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje Odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola Šindlovy Dvory na rok 2018, dle předloženého návrhu.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 11/36
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje, v rámci zapojení se do projektu SMS ČR na pomoc
obcím a školám s implementací GDPR, závazně objednat u spol. SMS - služby s.r.o., IČ :
06784771, V Rovinách 40, 140 00 Praha, služby implementace nařízení o OOÚ spočívající v :
a) poskytnutí veškeré součinnosti, školení, kontroly souladu s GDPR včetně doporučení
nápravných opatření, konzultace a materiálů, to vše v období do 24.5.2018, v jednorázové
ceně 9.000,- Kč bez DPH,
b) uzavření smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů podle
nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které budou poskytovány počínaje 25.5.2018,
v ceně 600,- Kč bez DPH za měsíc.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 12/36
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice nesouhlasí s tím, aby se obec Litvínovice připojila
k mezinárodní kampani „Vlajka pro TIBET“ vyvěšením vlajky Tibetu na budovu obecního
úřadu.
HLASOVÁNÍ :
pro : 5
proti : 0
zdržel se : 1 (Neužil)
přijato USNESENÍ č. 13/36
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje poskytnout finanční dar ve výši 9.000,- Kč Sboru
dobrovolných hasičů Šindlovy Dvory na pořádání kulturních akcí v obci pro veřejnost. Finanční
dar bude vyplacen na základě uzavřené darovací smlouvy.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 14/36
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje poskytnout dotaci ve výši 5.000 Kč příspěvkové
organizaci Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory, účelově vázanou na zajištění

autobusové dopravy dětí Mateřské školy v Litvínovicích č.49, součásti PO, na školní akce v roce
2018, na základě uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 15/36
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje pro užívání pozemku p.č. 475/13 v k.ú. Litvínovice, ve
vlastnictví obce Litvínovice, pro soukromé účely, tato pravidla:
- pro pořádání svatebních obřadů a jiných soukromých akcí si musí pořadatel/organizátor
vyžádat povolení vlastníka pozemku.
- občan, který nemá trvalé bydliště v obci Litvínovice a podnikající subjekt, jako žadatel,
poskytne vlastníkovi pozemku finanční dar ve výši 500,- Kč na zajištění údržby a vzhledu
veřejného prostranství.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 16/36
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje rozpočtová opatření č. 33 a 34/2017. Dodatečné
schválení RO č. 33 a 34/2017 bylo provedeno na základě projednání na 35. zasedání ZO dne
18.12.2017.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 17/36
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice :
1) bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1 a 2/2018, která byla provedena na základě schválené
vyhrazené pravomoci starostky obce dne
1) schvaluje rozpočtová opatření č. 3/ 2018, dle předloženého návrhu beze změn
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 18/36
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

……………………………………
Alena Nováková
starostka
……………..………………….
Martin Král
místostarosta

