Soupis přijatých usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice,
konaného dne 26.11.2018 na OÚ v Litvínovicích
přítomni :
A. Nováková, M. Král, O. Habada, L. Voráček, L. Seimlová, L. Kos, J. Maxa, J. Kymla
omluven : K. Beránek
nepřítomen : Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje program dnešního jednání.

1. Zastupitelstvo obce Litvínovice bere na vědomí Rozpočtové opatření č.14/2018, které bylo
provedeno na základě schválené vyhrazené pravomoci starostky obce Litvínovice
2. Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje Rozpočtové opatření č.15/2018 v předložené podobě
beze změn (příloha č. 1 k zápisu).
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 1/2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje, aby starostce a místostarostovi obce Litvínovice byla
vyhrazena pravomoc provádět rozpočtová opatření v rozsahu :
V příjmech : neomezeně
Ve výdajích celkově na závazných ukazatelích do 100.000,- Kč.
2. Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje, aby starostce a místostarostovi obce Litvínovice byla
vyhrazena pravomoc provádět změny rozpisu rozpočtu v rámci jednotlivých § rozpočtové
skladby.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 2/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje odměnu za výkon funkce neuvolněným členům
zastupitelstva obce Litvínovice, předsedům výborů
a členům výborů, jmenovitě :
Předsedům FV a KV : Ing. Ladislavu Kosovi, Mgr. Lucii Seimlové,
Členům FV a KV : Ladislavu Voráčkovi, Josefu Maxovi, Ing. Oldřichu Habadovi, Jiřímu Kymlovi,
Karlu Beránkovi
Odměna bude poskytována v maximální výši dle přílohy k nařízení vlády
č. 318/2017 Sb., která je přílohou k zápisu a jeho nedílnou součástí.
Dále ZO Litvínovice schvaluje odměnu členům výboru, kteří nejsou zastupiteli obce, jmenovitě :
Janě Majerové ve výši 2.557,- Kč měsíčně.
Takto stanovené odměny budou poskytovány od 1.12.2018.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 3/2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo obce Litvínovice nesouhlasí, aby obec Litvínovice poskytla finanční prostředky pro
rok 2019 na zajištění činnosti Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., IČ :
26594463, Staroměstská 2608, 370 04 České Budějovice, dle podané žádosti.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 4/2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice nesouhlasí, aby byla poskytnuta finanční dotace ve výši 35.157,Kč ve prospěch z.ú. PREVENT 99, IČ : 69100641, Heydukova 349, 386 01 Strakonice, jako
spolufinancování protidrogových služeb na území Jihočeského kraje.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 5/2
Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje kladně vyřídit podanou žádost Příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory o navýšení rozpočtu na rok 2018 na dovybavení
školní jídelny (dodávku a montáž ohřívače vody) a budovy II. st. ZŠ Š. Dvory 22 (instalace
antivirové ochrany).
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
USNESENÍ č. 6/2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 13/2017 o technické
výpomoci při správě VO v obci Litvínovice se spol. ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o., IČ : 25751018,
Novodvorská 1010/14, Praha. Změna smlouvy spočívá v prodloužení platnosti smlouvy do
31.12.2019.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 7/2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít smlouvu o sml. budoucí o zřízení věcného
břemene v souvislosti se stavbou „STL plyn. příp. D32 pro RD na č. 28 – pí. Smudková“, se
spol. E.ON Distribuce, IČ : : 28085400, F.A. Gerstnera 2151/6 370 01 České Budějovice, za
jednorázovou úhradu 1.000,- Kč bez DPH. Zatíženým pozemkem ze smlouvy bude p.č. 4/1v k.ú.
Litvínovice, zapsán na LV 1 pro obec Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 8/2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene v souvislosti
se stavbou plynofikace s názvem „Plynofikace Litvínovice, Šindl. Dvory O.“., se spol. E.ON
Distribuce, IČ : 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6 370 01 České Budějovice, za jednorázovou
úhradu 1.000,- Kč bez DPH. Zatíženým pozemkem ze smlouvy bude p.č. 842/2 v k.ú. Litvínovice,
zapsán na LV 1 pro obec Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 9/2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice nesouhlasí s tím, aby obec přebrala do svého vlastnictví od
investora STING CZ s.r.o. infrastrukturní majetek, konkrétně veřejné osvětlení v lokalitě ZTV
Mokré Na vyhlídce, na základě jeho žádosti.
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 1 (Kymla)
přijato USNESENÍ č. 10/2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice rozhodlo nevyhovět žádosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx, o prodloužení splaškové kanalizace k cestě u RD Litvínovice xxx.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 11/2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje zadat zpracování výběrového řízení, popř. poptávku na
zakázky malého rozsahu , dle Směrnice o zadávání veřejných zakázek k stavebním akcím :
- „Litvínovice, chodník na p.č. 940/20 v k.ú. Litvínovice “
- „Realizace ostrůvku v křižovatce v Litvínovicích“
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 12/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje prodat pozemek p.č. 290/76 v k.ú. Litvínovice, o výměře
17 m2, zastavěná plocha, v k.ú. Litvínovice, jak zapsáno na LV č. 1 pro obec Litvínovice, paní
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx za cenu znaleckého posudku s tím, že veškeré
náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č.13/2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje zveřejnit záměr obce Litvínovice pronajmout část
pozemku p.č. 1787/9 v k.ú. České Budějovice, jak zapsáno na LV č. 1933 pro KÚ JK, o rozměru
cca 2,1 x 11,7 m (cca 25 m2).
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 14/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje podat žádost o dotaci pro Obecní knihovnu v Šindlových
Dvorech z „Dotačního programu MK ČR – okruh VISK 3, na pořízení PC a dalšího technického
vybavení potřebného k zapojení do projektu s názvem „Podpora automatizace Obecní knihovny
Šindlovy Dvory“, s celkovými náklady na projekt 15.000,- Kč, se spoluúčastí obce 5.000,- Kč.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č.15/2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

