Soupis přijatých usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice,
konaného dne 19.10. 2020 na OÚ v Litvínovicích.
přítomni : A. Nováková, M. Král, L. Seimlová, , Ladislav Voráček, Jiří Kymla
omluven : J. Maxa, K. Beránek, L. Kos, O. Habada
nepřítomen : Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít smlouvu o výpůjčce vymezeného nebytového
prostoru – místnosti v přízemí zadní části budovy Obecního úřadu Litvínovice, na adrese č.p. 39
v Litvínovicích, na pozemku p. č. 132, v katastrálním území Litvínovice, zapsané na listu
vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice,
vedené jako víceúčelová stavba, na dobu určitou od 1.1.2021 do 31.12.2023. Záměrem je zajistit
stávající fungování provozu pobočky Pošta PARTNERS v obci.
HLASOVÁNÍ :
pro : 5
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 1/23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje, na základě posouzení a vyhodnocení podaných nabídek
výběrovou komisí, výběr dodavatele zakázky „Dopravní řešení u školy - Litvínovice“ a uzavření
smlouvy o dílo s firmou Ertl Milan s.r.o. Kaplice, IČ : 07659130, Samota 962, 382 41 Kaplice, v
ceně díla 2 762 525,74 bez DPH.
HLASOVÁNÍ :
pro : 5
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č.2/23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje zveřejnit záměr obce Litvínovice prodat pozemek p.č.
957/2 v k.ú. Litvínovice, zastavěná plocha o výměře 1 m2. Jde o narovnání vlastnických vztahů.
HLASOVÁNÍ :
pro : 5
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 3/23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje použít provozní zálohu ZŠ a MŠ Šindlovy Dvory ve výši
278.350,- Kč na dočasné pokrytí výdajů spojených s čerpáním prostředků na vybavení příspěvkové
organizace výpočetní technikou z mimořádných finančních prostředků ze státního rozpočtu.
Po obdržení těchto prostředků ze státního rozpočtu příspěvkovou organizací bude použitá částka
vrácena do provozní zálohy ZŠ a MŠ, obci bude zaslána tabulka skutečného čerpání a následné
proúčtování na získané prostředky státu.
HLASOVÁNÍ :
pro : 5
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 4/23

-

Změna v rozdělení příspěvků pro MŠ v rozpočtu obce (nyní 3x5.000,- Kč na 3 MŠ), na rozdělení
odpovídajícímu 3.000,- Kč na 1. třídu. Celkem se jedná o 15.000,- Kč, tj.:
MŠ Š. Dvory 80 = 9.000,- Kč (3 tř.)
MŠ Litvínovice 49 = 3.000,- Kč
MŠ Litvínovice 39 = 3.000,- Kč
Informace - toto bude upraveno v rozpočtu obce
HLASOVÁNÍ :
pro : 5
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 5/23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jednání :
Žádost JCZPS o finanční podporu na rok 2020 – projednáno, starostka dala hlasovat.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce Litvínovice nesouhlasí s poskytnutím finanční podpory na
rok 2020 ve výši 1.000,- Kč ve prospěch Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory
o.p.s., IČ : 26594463, Staroměstská 2603, 370 04 České Budějovice, na provozní náklady
společnosti spojené s činností půjčovny kompenzačních pomůcek.
HLASOVÁNÍ :
pro : 5
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 6/23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jednání :
Žádost Hospic sv. Jana N. Neumanna o.p.s. o fin. podporu 10.000,- Kč na rok 2021
Starostka uvedla, že je jí známo, že toto zařízení využívají na dožití i místní občané. Je jim zde
poskytována velmi kvalitní péče a proto doporučuje, aby této žádosti bylo vyhověno. Nikdo nic
nenamítal, a tak dala starostka o návrhu hlasovat.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje poskytnout finanční příspěvek ve výši
10.000,- Kč na rok 2021 ve prospěch spol. HOSPIC sv. Jana N. Neumanna o.p.s., IČ : 70853517,
Neumannova 144, 383 01 Prachatice, na poskytování hospicové péče, odlehčovací a dalších
sociálních služeb nevyléčitelně nemocným. Finanční podpora bude vyplacena na základě uzavřené
smlouvy o poskytnutí finanční podpory.
HLASOVÁNÍ :
pro : 5
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 7/23
…………………………………
Alena Nováková
starostka

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

