Soupis přijatých usnesení z 38. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice,
konaného dne 26.3.2018 na OÚ v Litvínovicích
upraven dle zákona č. 101/2000 Sb.
Přítomni : A. Nováková, M. Král, P. Jiřička, L. Kos, P. Neužil, L. Seimlová, O. Habada,
K. Beránek, J. Franěk
Omluveni : / Nepřítomen : Zastupitelstvo obce Litvínovice schválilo program jednání.
Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít smlouvu o sml. budoucí o zřízení věcného
břemene v souvislosti se stavbou „Litvínovice – rekonstrukce Rájov, Dubné“, se spol. E.ON
Distribuce, a.s., IČ : 28085400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, za podmínky, že
bude změněn čl. III. smlouvy, bod 2 - sjednaná jednorázová úhrada na 500.000,- Kč bez DPH.
Zatíženými pozemky ze smlouvy budou p.č.275/25, 257/7, 255/1, 256/1, 251/3, 250/2, 249/2 a
246/2 v k.ú. Litvínovice, ve vlastnictví obce Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 1/38
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít smlouvu o sml. budoucí o zřízení věcného
břemene v souvislosti se stavbou „Šindlovy Dvory, K/355/5, Sassmann, kab. NN“, se spol. E.ON
Distribuce, a.s., IČ : 28085400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice s tím, že bude
upřesněno umístění kabelové skříně - pilířek. Zatíženými pozemky ze smlouvy budou p.č.939/83 a
353/6 v k.ú. Litvínovice, ve vlastnictví obce Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 2/38
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje zadat realizaci výběrového řízení na zakázku malého
rozsahu s názvem „Konektivita ZŠ Šindlovy Dvory“ v rámci projektu „Vznik II. stupně ZŠ
Šindlovy Dvory, č. projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/ 16_063/0003581“, spol. BETA 1
DEVELOPMENT s.r.o., IČ: 26029367, Krčínova 1608, 370 11 České Budějovice, v ceně
20.000,- Kč bez DPH. Se zhotovitelem bude na tuto zakázku uzavřena smlouva o dílo.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 3/38
2. Zastupitelstvo obce Litvínovice jmenuje členy hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení
nabídek veřejné zakázky „Konektivita ZŠ Šindlovy Dvory“ a pro posouzení a hodnocení nabídek
veřejné zakázky na „Vybavení objektu nábytkem“ v rámci realizace projektu „Vznik II. stupně
ZŠ Šindlovy Dvory, č. projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/ 16_063/0003581“ :
Členové - Martin Král, Ing. Ladislav Kos, Alena Nováková, Petr Neužil, Mgr. Lucie Seimlová
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 4/38

Zastupitelstvo obce Litvínovice ruší vypsané poptávkové řízení pro výběr zhotovitele projektu na
stavební akci „Výstavba tělocvičny ZŠ a MŠ Šindlovy Dvory“
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 5/38
1. Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje vypsat poptávkové řízení na projektové práce na
stavební akci „Výstavba tělocvičny ZŠ a MŠ Šindlovy Dvory“
2. Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje členy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení
nabídek zakázky na projektové práce na stavební akci „Výstavba tělocvičny ZŠ a MŠ Šindlovy
Dvory“ ve složení :
Martin Král, Ing. Ladislav Kos, Alena Nováková, Petr Neužil, Ing. Oldřich Habada
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 6/38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje zveřejnit záměr prodeje části pozemku p.č. 838/1 v k.ú.
Litvínovice, znázorněné dle přiloženého situačního zákresu.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 7/38
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje zveřejnit záměr prodeje části pozemku p.č. 252/243 v k.ú.
Litvínovice, znázorněné dle přiloženého situačního zákresu k žádosti.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 8/38
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice nesouhlasí s tím, aby obec prodala část pozemku p.č. 817/1 v k.ú.
Litvínovice. Zastupitelstvo obce o pozemku jednalo na základě podané žádosti pana xxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Žadatel bude o rozhodnutí ZO vyrozuměn.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 1 (Ing. Kos)
přijato USNESENÍ č. 9/38
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice nesouhlasí s tím, aby obec Litvínovice koupila pozemek p.č. 465/5
v k.ú. Litvínovice o výměře 188 m2, vedeném jako ostatní plocha, který byl obci nabídnut s.p.
Vojenské lesy a statky ČR, a je ve vlastnictví České republiky.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 10/38
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje ukončit nájemní vztah, sjednaný na základě smlouvy o
nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 19/2017 ze dne 28.3.2017, s nájemcem Janem Dlouhým,
IČ : 86905325, Lidická 1009/162, 370 07 České Budějovice. Důvodem pro ukončení nájemního
vztahu je opakované hrubé porušování povinnosti vyplývající ze smlouvy.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 1 (Franěk)
přijato USNESENÍ č. 11/38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít Dodatek č. 2 ke smluvnímu ujednání „Dohoda o
užívání pozemku obce Litvínovice“ ze dne 11.5.2009, se spol. APEX pro gaming a.s., IČ :
24201294, Václavské nám. 808/66, 110 00 Praha 1. Změna smlouvy spočívá v čl. III., Cena nájmu,
kterou zastupitelstvo obce tímto usnesením schvaluje ve výši 3.000,- Kč za měsíc, s účinností ode
dne podpisu smlouvy.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 12/38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice ruší záměr obce směnit pozemky v k. ú. Litvínovice – část p.č.
865/1, ost. plocha, o výměře 5m2, ve vlastnictví obce Litvínovice, za část p.č. 849/14, ost. plocha, o
výměře 8 m2, ve vlastnictví fyzické osoby, schválený usnesením č. 8/36 dne 12.2.2018.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 13/38
Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje zveřejnit záměr obce Litvínovice prodat část pozemku
p.č. 865/1, navazujícího na pozemky p.č. 849/4, 849/14 a 849/15, vše v k.ú. Litvínovice, za účelem
narovnání majetkoprávních vztahů. Zamýšlený prodej části tohoto pozemku je znázorněn zákresem
v katastrální mapě.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 1 (Franěk)
přijato USNESENÍ č. 14/38
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice revokuje (ruší) usnesení č. 10/36 ze dne 12.2.2018, jímž schválilo
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola Šindlovy Dvory za rok 2017 a usnesení č. 11/36 ze dne 12.2.2018, jímž schválilo Odpisový
plán příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory na rok 2018.
Zastupitelstvo obce Litvínovice projedná Odpisový plán příspěvkové organizace na rok 2018 na
základě předložení nové žádosti.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 15/38
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zastupitelstvo obce Litvínovice neschvaluje předloženou účetní závěrku příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory, IČ : 75000709, za rok 2017, a

to z věcných i formálních důvodů, jelikož nebyly předloženy všechny požadované podklady
(viz důvodová zpráva – příloha k zápisu č. 4).
- Zastupitelstvo obce Litvínovice určuje příspěvkové organizaci lhůtu do 25.5.2018 pro
odstranění nedostatků účetní závěrky, které musí být zachyceny v účetnictví PO
v následujícím roce, tj. do 25.5.2018. Tyto podklady musí být předloženy k účetní závěrce
roku 2017.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 16/38
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V 19.45 hod. odešel ze zasedání zastupitel Petr Neužil – počet členů ZO byl nyní 8.
Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje pořízení změny územního plánu obce Litvínovice
zkráceným postupem podle ust. § 55a stavebního zákona, na základě návrhu spol. Koncept České
Budějovice, a.s., IČ : 26089793, se sídlem Hradební 292/23, 370 01 České Budějovice
HLASOVÁNÍ :
pro : 2 (Franěk, Jiřička)
proti : 5
zdržel se : 1 (Beránek)
USNESENÍ nebylo přijato
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce na odpadové
hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné
zdražení skládkovacích poplatků.
Zastupitelstvo obce Litvínovice nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které
mají dopad na náklady obce a jejich obyvatele v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo
zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního
návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v
úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského
nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo obce Litvínovice vyzývá Svaz měst a obcí ČR a
Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce
vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 17/38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

