Soupis přijatých usnesení z 40. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice,
konaného dne 21.5.2018 na OÚ v Litvínovicích
Přítomni : A. Nováková, M. Král, P. Jiřička, P. Neužil, L. Seimlová, K. Beránek,
Omluveni : J. Franěk, L. Kos, O. Habada,
Nepřítomen : Zastupitelstvo obce Litvínovice schválilo program jednání.

1.

2.
3.
4.

Zastupitelstvo obce Litvínovice nesouhlasí s poskytnutím dotace spolku Klub RADOST - Asociace
rodičů a přátel zdr. postižených dětí v ČR, z.s., IČ : 47922281,Barákova 23, 796 01 Prostějov.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 1/40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje, na základě doporučení hodnotící komise, výběr
dodavatele zakázky s názvem „Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Šindlovy Dvory - dodávka
vybavení“ v rámci realizace projektu „Vznik II. stupně ZŠ Šindlovy Dvory, č. projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/ 16_063/0003581“
a uzavření kupní smlouvy se spol. AV MEDIA , a,s., IČ : 48108375, Pražská 63, 102 00 Praha,
v ceně dodávky 7.874.927,- Kč bez DPH.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 2/40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice
Souhlasí
s pořízením územní studie z vlastního podnětu, která bude definovat charakter stávající zástavby ve
správním území obce Litvínovice, a to po lokalitách vyznačujících se stejným nebo podobným
charakterem zástavby a na základě takto popsaného charakteru určovat podobu budoucí zástavby
v zastavitelných plochách s vyloučením nevhodných typů staveb.
schvaluje
uzavření příkazní smlouvy s paní Ing. Lenkou Šímovou, osobou oprávněnou k výkonu územně
plánovací činnosti dle § 24 stavebního zákona,
schvaluje
uzavření smlouvy se Studio Map s.r.o., B. Smetany 10, 370 01 České Budějovice jako
zpracovatelem územní studie
určuje
Alenu Novákovou, starostku obce, zastupitelem určeným pro spolupráci s pořizovatelem a
projektantem v procesu pořízení územní studie
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 3/40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/ 2018.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 4/40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny v Šindlových
Dvorech se 2 pobočkami – v Litvínovicích a v Mokrém, dle předloženého návrhu s promítnutím
zpracování Osobních údajů v souladu s Obecným nařízením o ochraně OOÚ (EU) 2016/679.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 5/40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje vypsání Výběrového řízení na dodavatele zakázky
stavební akce : „Oprava místních komunikací - v Litvínovicích (spořilov) a v Šindlových
Dvorech (ulice U Střelnice)“
2) Zastupitelstvo obce schvaluje výběrovou komisi pro otevírání obálek a posouzení ve složení:
Nováková Alena, Král Martin, Neužil Petr, Ing, Habada Oldřich , Ing. Jiří Jirka
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 6/40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

