Soupis přijatých usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice,
konaného dne 3.2.2020 na OÚ v Litvínovicích.
přítomni : A. Nováková, K. Beránek, M. Král, O. Habada, Josef Maxa
omluven : L. Seimlová, Ladislav Voráček, L. Kos, , Jiří Kymla
nepřítomen : Zastupitelstvo obce Litvínovice schválilo program jednání s doplněním bodů jednání oproti zveřejnění.
Zastupitelstvo obce Litvínovice :
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu o pořízení změny č. 6 územního plánu Litvínovice,
2. konstatuje
že změna č. 6 územního plánu Litvínovice není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, v
platném znění, se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, v platném znění, s
obdrženými stanovisky,
3. schvaluje
vydání změny č. 6 územního plánu Litvínovice,
4. ukládá
starostce obce, jako určené zastupitelce, zajistit zveřejnění vydané změny č. 6 Litvínovice na
úřední desce obce a dále zajistit všechny kroky vyžadované stavebním zákonem následující
po nabytí účinnosti změny č. 6 územního plánu Litvínovice.
Důvodová zpráva: Změna územního plánu prověřila níže uvedené body :

Změnu podmínek prostorového uspořádání, zvýšení nebo vypuštění maximální zastavitelnosti
pro zastavitelnou plochu smíšenou obytnou SO21.
Důvody: s ohledem na to, že dochází k přípravě projektu na vybudování sportoviště – hřiště,
vyvstala potřeba změnit zastavitelnost plochy tak, aby šlo do plochy SO21 umístit sportoviště –
hřiště.

Doplnění funkčního využití do plochy smíšené obytné SO21.
Důvody: nastavené podmínky využití ploch smíšených obytný umožňují realizaci sportovišť, hřišť,
nicméně je vhodné, aby toto využití bylo výslovně uvedeno v podmínkách využití ploch smíšených
obytných.
HLASOVÁNÍ :
pro : 5
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 1/16
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření smlouvy o dílo se spol. PLYNOINSTALACE,
s.r.o., IČ : 48202495, Stará cesta 18/1198, Dobrá Voda u Českých Budějovic, k provedení stavební
akce „Knihovna – Šindlovy Dvory - rekonstrukce ústředního vytápění z elektrického na
teplovodní plynové“ v ceně díla dle nabídky 159.696,- Kč bez DPH.
HLASOVÁNÍ :
pro : 5
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 2/16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje podání žádosti obce Litvínovice o poskytnutí
dotace na rok 2020 - 2021 z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR ČR, výzva č.
1/2020/117D8210, dotační titul 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a
pasivního odpočinku“ v hodnotě 3 406 906 Kč vč. DPH.
Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření smlouvy o dílo s MAS Blanský les –
Netolicko o.p.s. na zpracování žádosti o poskytnutí výše uvedené dotace.
Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje objednat u spol. INPROPO s.r.o., IČ : 2518791,
Okružní 237, 373 61 Hrdějovice, zpracování a zajištění stavební dokumentace k stavbě
„Multifunkční hřiště Litvínovice na pozemku 119/7 v k.ú. Litvínovice“.
HLASOVÁNÍ :
pro : 5
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 3/16
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene se spol. E.ON Distribuce, a.s. IČ : 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice, v souvislosti se stavební akcí „Mokré, K625/1, příp. NN, p. Eliáš, smyčka“, za
jednorázovou úhradu 10.000,- Kč bez DPH. Zatíženým pozemkem bude p.č. 775/2 v k.ú.
Litvínovice.
Zastupitelstvo obce Litvínovice dále souhlasí se zatížením pozemku p.č. 775/2 v k.ú. Litvínovice
věcným břemenem pro umístění dešťové kanalizace pro připojení RD p. Eliáše.
HLASOVÁNÍ :
pro : 5
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 4/16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice se nepřipojí ke kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením její vlajky.
HLASOVÁNÍ :
pro : 5
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 5/16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 dle předloženého návrhu
beze změny.
HLASOVÁNÍ :
pro : 5
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 6/16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje přihlásit se do elektronické dražby souboru
nemovitých věcí : pozemku p.č. 163, o výměře 1052 m2, zas. plocha a nádvoří, jehož součástí
je stavba Litvínovice č.p. 4, víceúčelová stavba, pozemku p.č. 164, o výměře 218 m2,
zahrada, vše v k.ú. Litvínovice, příp. jiné vhodné dražby.
- Zastupitelstvo obce Litvínovice pověřuje starostku obce, Alenu Novákovou, aby provedla
rozpočtové opatření, týkající se uvolnění výdajových prostředků z rozpočtu obce ke složení
dražební jistoty ve stanovené výši dle dražební vyhlášky, potřebné pro účast v elektronické

dražbě výše uvedených nemovitostí (č.p. 4 v Litvínovicích, pozemek p.č. 163, p.č. 164 k.ú.
Litvínovice). Starostka provede rozpočtové opatření, jakmile bude výše dražební jistoty
známa. Toto pověření ZO k provedení RO starostkou je jednorázové, vázané pouze na danou
finanční operaci.
HLASOVÁNÍ :
pro : 5
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 7/16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

