Soupis přijatých usnesení z 39. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice,
konaného dne 9.5.2018 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 zveřejnit záměr prodeje pozemků p.č. 879/38 o výměře 71
m2 a 872/2 o výměře 27 m2, vedené jako ostatní plocha, oba v k.ú. Litvínovice
HLASOVÁNÍ :
pro : 0
proti : 5
zdržel se : 4 (Jiřička, Neužil, Nováková, Seimlová)
USNESENÍ nebylo přijato
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje vyhovět žádosti a prodat část pozemku p.č. 865/1 v k.ú.
Litvínovice, jehož záměr prodeje obec zveřejnila na ÚD, dle předloženého návrhu kupní smlouvy, kdy
dle oddělení GP vznikly nové parcely, a to :
- p.č. 865/11, ost. plocha o výměře 4 m2 a p.č. 865/12, ost. plocha o výměře 1 m2 v k.ú.
Litvínovice, včetně příslušenství, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za smluvní cenu 10 000 Kč.
- p.č. 865/14, ost. plocha o výměře 1 m2 v k.ú. Litvínovice, včetně příslušenství, xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, každému 1/3 k celku,
za smluvní cenu 2.000,- Kč.
- p.č. 865/13, ost. plocha o výměře 4 m2 v k.ú. Litvínovice, včetně příslušenství, xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za smluvní cenu 8.000,- Kč.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí nabyvatelé.
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 2 (Nováková, Franěk)
přijato USNESENÍ č. 1/39
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje na základě doporučení hodnotící komise výběr dodavatele
zakázky 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“ a uzavření kupní
smlouvy se spol. AUTOCONT CZ, a.s. IČ : 47676795, Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, v ceně
díla 1.259.663,- včetně DPH.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 1 (Seimlová – nepřítomna hlasování)
přijato USNESENÍ č. 3/39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje na základě doporučení hodnotící komise výběr dodavatele
zakázky malého rozsahu s názvem „MŠ Š. Dvory - Dodávka gastrovybavení“ a uzavření smlouvy
se spol. MARCCRAB GASTRO CB s.r.o., IČ: 1984390, Sokolská 1605/66, 120 00 Praha 2, v ceně
dodávky 738.052,81 Kč s DPH.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 4/39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje navýšit provozní zálohu příspěvkové organizaci Základní
škola a mateřská škola Šindlovy Dvory o 670.000,- Kč včetně DPH, účelově vázanou na :
a) provedení opravy fasády na objektu Šindlovy Dvory 22 – 500.000,- Kč
b) údržbu a zatravnění venkovních ploch zahrady MŠ Š. Dvory 80 – 170.000,- Kč
Poskytnutá účelová záloha na opravu v rozdělení viz výše, podléhá finančnímu vypořádání. Případný
přeplatek příspěvková organizace ihned po ukončení prací vrátí na účet zřizovatele s předložením
potřebných dokladů (faktur).
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 5/39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje pořízení herních prvků a jejich umístění do zahrady MŠ
Šindlovy Dvory v ceně 250.000,- Kč včetně DPH. Zakázku provede fa. Český trávník, s.r.o., IČ :
28081722, Litvínovice 32, dle cenové nabídky.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 6/39
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice nesouhlasí s poskytnutím sponzorského daru obci Dubné na akci
„DUBENSKÝ BĚH pro dobrou věc“ v roce 2018, prostřednictvím Nadačního fondu Základní a
Mateřské školy Dubné. Tímto se žádosti nevyhovuje.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 7 /39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice nesouhlasí s poskytnutím finanční podpory ve výši 10.000,-Kč spolku
LINKA BEZPEČÍ z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha. Tímto se žádosti nevyhovuje.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 8/39

Zastupitelstvo obce Litvínovice :
1)
bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2018, které bylo provedeno na základě schválené vyhrazené
pravomoci starostky obce dne 18.4.2018
2)
schvaluje rozpočtové opatření č. 6/ 2018 se změnou oproti předloženému návrhu, spočívající ve
snížení výdajových položek o 3.000,- Kč a 10.000,- Kč (důvodová zpráva – bod 3) a 4)).
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018 ve výdajích 1.170.000,- Kč, které bude dofinancované z úspor
minulých let.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 9/39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje Vnitřní směrnici pro nakládání s osobními údaji,
vypracovanou na základě nařízení EU č. 2016/679 („Obecné nařízení“) o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 10/39
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje změnu regulativů v rámci pořizování změny č. 1 ÚP
Litvínovice. Změna se bude týkat pozemků p.č.306, 305, 304/2, 304/4, 304/3, 304/8, 293, 295, 294/1,
294/2, 296/1 v k.ú. Litvínovice, které jsou vedeny v ÚP Litvínovice jako občanská vybavenost, a to
na 95% zastavitelnosti a změnu využití na pozemcích 844/1, 844/2 v k.ú. Litvínovice z veřejného
prostranství na plochy občanského vybavení – sport, s maximální zastavěnosti 95 % plochy.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 11/39
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

