Soupis přijatých usnesení z 41. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice,
konaného dne 25.6.2018 na OÚ v Litvínovicích
Přítomni : A. Nováková, M. Král, P. Jiřička, P. Neužil, L. Seimlová, K. Beránek, J. Franěk, L. Kos, O.
Habada
Zastupitelstvo obce Litvínovice schválilo program jednání.
Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2018 dle předloženého návrhu beze
změn.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 1/41
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje Závěrečný účet obce Litvínovice za rok 2017 s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením obce za rok 2017 bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Litvínovice, na základě předloženého výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2017 obce Litvínovice, nepřijímá opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků a neukládá plnění
opatření k odstranění nedostatků a to z důvodu, že chyby a nedostatky při přezkoumání hospodaření
ÚSC za rok 2017 nebyly zjištěny. ÚSC o tom zašle do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se
závěrečným účtem přezkoumávajícímu orgánu písemnou informaci.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 2/41
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje řádnou účetní závěrku obce Litvínovice za rok 2017,
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2017, na základě předložených podkladů dle zák. 563/1991 Sb., o
účetnictví, bez výhrad.
Schvalovaná řádná účetní závěrka za rok 2017 poskytuje na základě posuzovaných skutečností věrný a
poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
V rámci sestavení řádné účetní závěrky k 31.12.2017 (rozvahový den) byly účtovány všechny známé
účetní případy, které věcně a časově souvisí s hospodařením obce Litvínovice v roce 2017. Účtované
účetní případy byly doloženy věcně správnými doklady s náležitostmi podle zákona o účetnictví a v
souladu s vnitřními předpisy obce. Byla provedena inventarizace majetku a závazků. Stavy účtů dle
provedené inventarizace souhlasí se stavem účtů v účetnictví.
Obec Litvínovice zašle ve stanovených termínech předepsané výkazy účetní závěrky k rozvahovému dni
za rok 2017 do CSÚIS MF ČR.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 3/41
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice neschvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní
škola a mateřská škola Šindlovy Dvory za období 01.01. - 31.12.2017, sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2017. Důvodem jsou zjištěné nedostatky v předložené ÚZ příspěvkové organizace (viz důvodová
zpráva -příloha č. 4 k zápisu).
HLASOVÁNÍ :
pro : 9

proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 4/41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice nesouhlasí s poskytnutím podpory na vydání 3. dílu knižní řady Osadní
toulky Posázavskému sportovnímu a trampskému klubu, IČ : 01363824, Kaliště – Lensedly 35, 251 65
Kaliště.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 5/41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 53/2017 se spol.
Auböck s.r.o., IČ : 26089785, Poříčí 247, Boršov nad Vltavou, v rámci zhotovení zakázky s názvem
„Vznik II. stupně ZŠ Šindlovy Dvory“, č. projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/ 16_063/0003581“. Změna
smlouvy spočívá v navýšení ceny díla za méněpráce a vícepráce dle předloženého návrhu smlouvy.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 6/41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 60/2017 se spol.
STING CZ s.r.o., IČ : 25163302, Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice v rámci zhotovení zakázky
s názvem „Přístavba a stavební úpravy MŠ Š. Dvory č.p. 80, k.ú. Litvínovice “.
Změna smlouvy spočívá v navýšení ceny díla o 256.268,37 Kč bez DPH za méněpráce a vícepráce.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 1 (Král – nepřítomen hlasování)
přijato USNESENÍ č. 7/41
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje dodavatele na provedení zakázky „Oprava místních
komunikací - v Litvínovicích (Spořilov) a v Šindlových Dvorech (ulice U Střelnice)“ a uzavření
smlouvy o dílo se spol. ASFALT OS s.r.o., IČ : 04001559, Vrbenská 511/25a, 370 01 České
Budějovice, v ceně díla 1.858.409,- Kč bez DPH; 2.248.674,- Kč s D
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 8/41
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje, na základě doporučení hodnotící komise, výběr projektanta
pro stavební akci „Výstavba tělocvičny ZŠ a MŠ Šindlovy Dvory – zpracování PD“, a uzavření
smlouvy se spol. JPS J. Hradec s.r.o., IČ: 26035138, Jarošovská 753/II, 377 01 Jindřichův Hradec,
v ceně díla 960.250,- Kč bez DPH.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 1 (Seimlová - nepřítomna hlasování)
přijato USNESENÍ č. 9/41

Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2018, spočívající v navýšení
výdajové položky o 960.250,- Kč bez DPH na vyhotovení projektové dokumentace schválené zakázky
„Výstavba tělocvičny ZŠ a MŠ Šindlovy Dvory – zpracování PD“.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 10/41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje zveřejnit záměr pronajmout vymezenou část prostor
sloužících podnikání (místnost, společné prostory a sociálního zařízení) v 1. patře budovy na adrese
Mokré č. p. 17, vedené jako stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku p. č. 669/3, v
katastrálním území Litvínovice, zapsaná na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 11/41
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice souhlasí s navrženým a předloženým Modelem způsobu financování
prokazatelné ztráty dopravní obslužnosti MHD na lince č. 16, od roku 2019.
Zastupitelstvo obce Litvínovice souhlasí s navýšením úhrady pro obec Litvínovice o 1.097.330,- Kč,
dle navrženého a předloženého Modelu a zavazuje se tuto prokazatelnou ztrátu na základě uzavřené
smlouvy s Dopravním podnikem města České Budějovice od roku 2019 v této výši hradit.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 12/41
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje vypsat poptávkové řízení na zpracování aktualizace Generelu
dešťových a splaškových vod v obci Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 1 (nepřítomen hlasování)
přijato USNESENÍ č. 13/41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

……………………………………
Alena Nováková
Starostka obce

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

