Soupis přijatých usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice,
konaného dne 1.4.2019 na OÚ v Litvínovicích
přítomni :
A. Nováková, M. Král, L. Seimlová, L. Voráček, L. Kos, J. Maxa, K. Beránek, J. Kymla
omluven : O. Habada
nepřítomen : Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje program jednání.
Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje na základě výběru nejvýhodnější nabídky poptávkového
řízení dodavatele na provedení zakázky malého rozsahu s názvem stavební akce : „Litvínovice,
chodník na p.č. 940/20 v k.ú. Litvínovice “, a uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem ERTL
MILAN s.r.o., IČ : 24884090, Samota 962, 382 41 Kaplice, s cenou díla 1.074.979,- Kč včetně
DPH.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 1/5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje na základě výběru nejvýhodnější nabídky poptávkového
řízení dodavatele na zakázku malého rozsahu na provedení stavební akce : „Litvínovicepříjezdová komunikace k hospodě, parkoviště“, a uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem
ASFALT OS, s.r.o., IČ : 04001559, Vrbenská 511/25a, 370 01 České Budějovice, s cenou díla
562.395,90 Kč včetně DPH.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 2/5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje řádnou účetní závěrku obce Litvínovice za rok 2018,
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2018, na základě předložených podkladů dle zák. 563/1991
Sb., o účetnictví, bez výhrad.
Schvalovaná řádná účetní závěrka za rok 2018 poskytuje na základě posuzovaných skutečností
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
V rámci sestavení řádné účetní závěrky k 31.12.2018 (rozvahový den) byly účtovány všechny
známé účetní případy, které věcně a časově souvisí s hospodařením obce Litvínovice v roce 2018.
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 2018 do CSÚIS MF ČR.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 3/5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje Závěrečný účet obce Litvínovice za rok 2018 s
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce Litvínovice za rok 2018 bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Litvínovice, na základě předloženého výsledku přezkoumání hospodaření obce
Litvínovice za rok 2018, 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 2018 nebyly zjištěny. ÚSC o tom zašle do 15 dnů po projednání této
zprávy spolu se závěrečným účtem přezkoumávajícímu orgánu písemnou informaci.
Závěrečný účet bude zveřejněn do 30 dnů na webových stránkách obce Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 4/5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní
škola a mateřská škola Šindlovy Dvory za rok 2018, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2018, na
základě předložených podkladů dle zák. 563/1991 Sb., o účetnictví, bez výhrad.
Schvalovaná řádná účetní závěrka za rok 2018 poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví
a finanční situace účetní jednotky.
V rámci sestavení řádné účetní závěrky k 31.12.2018 (rozvahový den) byly účtovány všechny
známé účetní případy, které věcně a časově souvisí s hospodařením ZŠ a MŠ Šindlovy Dvory
v roce 2018. Účtované účetní případy byly doloženy věcně správnými doklady s náležitostmi.
Příspěvková organizace zašle ve stanovených termínech předepsané výkazy účetní závěrky k
rozvahovému dni za rok 2018 do CSÚIS MF ČR.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 5/5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory za rok 2018 dle návrhu PO, a to :
- Fond rezervní : 5.018,09 Kč
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 6/5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje Odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola Šindlovy Dvory na rok 2019, v podobě dle předloženého návrhu.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 7/5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Zastupitelstvo obce Litvínovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2019, které bylo
provedeno v kompetenci starostky obce

Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019 dle předloženého
návrhu beze změn.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 8/5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít smlouvu o sml. budoucí o zřízení věcného
břemene na pozemku p.č. 847/2 v k.ú. Litvínovice, zapsané na LV č. 1664, za účelem umístění
distribuční soustavy na p.č. 847/2, jejího provozování, opravování a udržování v souvislosti se
stavbou „Šindlovy Dvory-TS „U hřiště“, sml. č. 1040015471/017, se spol. E.ON Distribuce, a.s., IČ
: 28085400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice. Podmínkou pro uzavření této
smlouvy je změnit čl. III. bodu 2. Smlouvy – výše jednorázové úhrady za zřízení VB, a to 5.000,- za
pilíř a 1.000,- Kč za každý bm vedení, bez DPH.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 9/5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6/2015 na
zpracování projektové dokumentace akce „Cyklostezka Litvínovice - Š.D. – Mokré“ se
zhotovitelem, Ing. Františkem Stráským – Atelier SIS, IČ : 60642581, Plavská 1980/11, 370 01
České Budějovice. Změna oproti smlouvě spočívá v posunutí termínu zpracování PD.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 10/5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje vypsat VŘ na vypracování projektové dokumentace na
stavební akci „Plynofikace budov Základní školy a mateřské školy Šindlovy Dvory“.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 11/5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje podat žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, odbor hospodaření s majetkem státu, úz. pracoviště České Budějovice, Prokišova ul.
1202/5, 371 03 České Budějovice, o bezúplatný převod pozemku p.č. 939/124 v k.ú. Litvínovice, o
výměře 40 m2 vedeném jako ostatní plocha, a v rámci podané žádosti dojednat podrobnosti ohledně
možností bezúplatného převodu do vlastnictví obce Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 12/5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.

Zastupitelstvo obce Litvínovice stanovuje 3 člennou sportovní komisi ve složení : Martin Král, Jiří
Kymla, Josef Maxa.
Úkolem komise bude spolupracovat s TJ Mokré na plánu údržby sportovního hřiště a zajištění jeho
udržitelnosti.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 2 (Maxa, Kymla)
přijato USNESENÍ č. 13/5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

