Soupis přijatých usnesení z 43. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice,
konaného dne 29.8.2018 na OÚ v Litvínovicích
Přítomni : A. Nováková, M. Král, P. Jiřička, P. Neužil, L. Seimlová, J. Franěk, O. Habada
Omluven : K. Beránek, L. Kos
Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje připomínku obce do Změny ÚPD č.1 dle požadavku KÚ,
týkající se rozšíření využití území pro technickou infrastrukturu na pozemcích 913/4 a 913/5 v k.ú.
Litvínovice, které jsou v majetku Jihočeského kraje.
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 1/43
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje zakázku a zároveň objednávku na výrobu šatny do školní
jídelny a kuchyňky do ZŠ II. stupně dle předložené cenové nabídky od spol. KOH-I-NOOR
Hardtmuth a.s., IČ : 26055996, F.A. Gerstnera 21/3, 371 30 České Budějovice.
HLASOVÁNÍ:
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 2/43
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.34/18 se spol. ASFALT
OS s.r.o., IČ : 04001559, Vrbenská 511/25a, 370 01 České Budějovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č.3/43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje na základě výběru nejvýhodnější nabídky v poptávkovém
řízení zadat zpracování Generelu PPO a uzavřít smlouvu o dílo se spol. EKO-EKO s.r.o, IČ : 251
34 701, Na Pankráci 1675/18, 140 21 Praha.
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 4/43
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice :
1. rozhoduje
o pořízení vyhodnocení uplatňování územního plánu Litvínovice v uplynulém období (tj.
zpracování a projednání zprávy o uplatňování)
2. schvaluje
uzavření příkazní smlouvy s studio MAP s.r.o., B. Smetany 10, České Budějovice 37001, IČ:
06856781 osobou splňující kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost dle § 24

Digitálně podepsal
Alena Nováková

stavebního zákona, za účelem vyhodnocení uplatňování územního plánu Litvínovice v uplynulém
období (tj. zpracování a projednání zprávy o uplatňování)
3. určuje
Alenu Novákovou, starostku obce Litvínovice, členem zastupitelstva určeným pro spolupráci
s pořizovatelem ve věci uplatňování územního plánu Litvínovice v uplynulém období (zpráva o
uplatňování),

4. ukládá
starostce obce Litvínovice, Alenu Novákovou,
spolupracovat s pořizovatelem ve věcech uvedených v bodě 3 tohoto usnesení.
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 5/43
Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2018 dle předloženého návrhu
se změnou spočívající v navýšení výdajových položek na zpracování GENERELU PPO a na
JSDH L, Š.D. M. Současně ZO schvaluje v RO č. 11/2018 již proplacené náklady na zajištění
oprav havarijního stavu hydrantů, vod. přípojek a šoupat“, který se projevil při opravě MK v ulici
„Spořilov“.
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 6/43
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

