Soupis přijatých usnesení z 11. zasedání
zastupitelstva obce Litvínovice,
konaného dne 11.9.2019 na OÚ v Litvínovicích.
přítomni : A. Nováková, L. Seimlová, O. Habada, Ladislav Voráček, K. Beránek, M. Král,
L. Kos, Josef Maxa, Jiří Kymla
omluven : nepřítomen : Zastupitelstvo obce Litvínovice schválilo program jednání se změnou oproti zveřejnění.
Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 26/2019
se spol. ASFALT OS s.r.o., IČ : 04001559, Vrbenská 511/25, České Budějovice k zakázce
„Oprava místních komunikací- Šindlovy Dvory“. Změna oproti smlouvě spočívá
v navýšení ceny o 185.000,- Kč bez DPH za provedené vícepráce a termínu dokončení díla.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 1/11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
č. 20/2019 se spol. ERTL Milan s.r.o., IČ : 07659130, Samota 962, 382 41 Kaplice,
k zakázce „Litvínovice – chodník na p.č. 940/20“. Změna oproti smlouvě spočívá
v navýšení ceny o77.532,- Kč bez DPH za provedené méněpráce a vícepráce.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 2/11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje vypsat poptávkové řízení, dle směrnice obce
Litvínovice, na zadání zpracování STATISTIKY DOPRAVY na místních komunikacích
v území obce Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 3/11
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice je připraveno k jednání s investorem ZTV u hřiště
v Mokrém o podmínkách převodu infrastruktury v daném území.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 4/11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti, č. 1639/2019-SML//402261, se s.p. Povodí Vltavy, IČ : 70889953, Holečkova
3178/8, 150 00 Praha, ve spojitosti se stavbou „Cyklostezka-Litvínovice-Šindlovy DvoryMokré, 1. Stavba – Litvínovice – Šindlovy Dvory“.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 5/11
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice vyjadřuje svůj souhlas s bezúplatným převodem pozemků
v k.ú. Litvínovice, z vlastnictví Státního pozemkového úřadu do vlastnictví obce
Litvínovice, a to :
- pozemek p.č. 775/2 – ostatní plocha, komunikace, výměra 106 m2
- pozemek p.č. 839/19 – travní porost, výměra 107 m2
- pozemek p.č. 839/20 – travní porost, výměra 81 m2
- pozemek p.č. 874/70 – orná půda, výměra 333 m2
Na základě vyjádřeného zájmu zastupitelstva obce Litvínovice o získání nabízených
pozemků, obec Litvínovice zažádá Státní pozemkový úřad, IČ : 01312774, pracoviště
Č. Budějovice, Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice, o bezúplatný převod výše
uvedených pozemků do vlastnictví obce Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 6/11
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice vyjadřuje svůj souhlas s bezúplatným převodem pozemků
v k.ú. Litvínovice, pod tělesy komunikace III. tř., z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových do vlastnictví obce Litvínovice :
- pozemek p.č. 865/9 o výměře 191 m2, ostatní plocha, ost. komunikace
- pozemek p.č. 301/2 o výměře 142 m2, ostatní plocha, ost. komunikace
- pozemek p.č. 939/66 o výměře 167 m2, ostatní plocha, ost. komunikace
- pozemek p.č. 705/3 o výměře 604 m2, ostatní plocha, ost. komunikace
- pozemek p.č. 940/8 o výměře 15 m2, ostatní plocha, ost. komunikace
Na základě vyjádřeného zájmu zastupitelstva obce Litvínovice o získání nabízených
pozemků, obec Litvínovice zažádá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
IČ: 69797111, úz. pracoviště České Budějovice, Prokišova ul. 1202/5, 371 03 České
Budějovice, o bezúplatný převod výše uvedených pozemků do vlastnictví obce Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 7/11
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo obce Litvínovice nesouhlasí s navrhovanou směnou pozemků dle žádosti
spol. Redovex s.r.o.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 8/11

-

Zastupitelstva obce Litvínovice vyjadřuje souhlas s odkupem nabízených pozemků v k.ú.
Litvínovice, do vlastnictví obce Litvínovice, dle nabídky k odkupu spol. Redovex s.r.o.,
a to :
p.č. 718/2 – orná půda, 21 m2
p.č. 719/5 – orná půda, 125 m2
p.č. 720/3 – orná půda, 13 m2
p.č. 729/9 – ostatní plocha, komunikace, 82 m2
Zastupitelstvo obce je připraveno v této věci jednat s vlastníkem nabízených pozemků o
podmínkách převodu těchto nemovitostí.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 9/11
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice nesouhlasí, aby na pozemcích obce p.č. 118/1, 119/2 a
943/5 v k.ú. Litvínovice spol. KÄRCHER, Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, vybudovala
sjezd na komunikaci III. tř. ke svojí provozovně z důvodu územní rezervy, která je určena
ÚP obce Litvínovice pro výstavbu komunikace M. Horákové.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č.10 /11
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice :
a) rozhoduje o pořízení regulačního plánu pro plochu OV6,
b) schvaluje uzavření smlouvy s Ing. Lenkou Šímovou, osobou oprávněnou k výkonu
územně plánovací činnosti, o zajištění územně plánovací činnosti a poskytování
souvisejících odborných služeb při pořízení regulačního plánu pro plochu OV6,
c) určuje Alenu Novákovou, jako určeného člena zastupitelstva ve věci pořízení
regulačního plánu pro plochu OV6.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 11/11
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

1. Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje záměr obce uzavřít smlouvu o veřejných
službách v přepravě cestujících přímým zadáním dle § 18 písm. c) zákona č. 194/2010
Sb. s Dopravním podnikem města České Budějovice, a.s., IČ : 25166115, Novohradská
738/40, 370 01 České Budějovice. Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o
veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním bude dle § 19 odst. 2)
zákona č. 194/2010 Sb. zveřejněno na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
2. Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje zajištění závazku veřejné služby v přepravě
cestujících na období 1.1. – 31.12.2020 na lince č. 16 Dopravním podnikem města Č.
Budějovice, a to ve stejném rozsahu jako doposud, s ohledem na přepočet provozních
dnů roku 2020.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 12/11
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje aktualizaci Střednědobého výhledu rozpočtu obce
Litvínovice na roky 2019 – 2022, v podobě dle předloženého zveřejněného návrhu, beze
změny.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 13/11
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje použít provozní zálohu ZŠ a MŠ Šindlovy Dvory
na dočasné pokrytí výdajů spojených s projektem „ŠABLONY II“ z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání, s tím, že po obdržení dotace bude obci zaslána tabulka
skutečného čerpání a následné proúčtování na získanou dotaci.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 14/11
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje :
1. Dodatek č. 14 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola Šindlovy Dvory, jejímž předmětem je doplnění textu v příloze č. 2 ZL „Práva a
povinnosti k finančním prostředkům“, v bodu 2, ve znění dle předloženého návrhu
žádosti ZŠ a MŠ.
2. Úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Šindlovy Dvory, ve znění všech vydaných dodatků č. 1 – 14, včetně přílohy č. 1 a
přílohy č. 2.

HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 15/11
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje podání žádosti Krajskému úřadu Jihočeského
kraje, odbor školství, o provedení změny v rejstříku škol a škol. zařízení, a to navýšení
kapacity strávníků ve školní jídelně na celkový nejvyšší povolený počet 350 strávníků.
Obec požádá o provedení této změny v rejstříku škol a školských zařízení od 1.10.2019.
2. Zastupitelstvo obce Litvínovice dále schvaluje podání žádosti o prominutí zmeškání
termínu v souvislosti s podáním žádosti o provedení změn v rejstříku škol a škol.
zařízení.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 1 (Kos)
přijato USNESENÍ č. 16/11
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2019, dle předloženého
návrhu beze změn.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 17/11
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

