Soupis přijatých usnesení z 25. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice,
konaného dne 14.12. 2020 na OÚ v Litvínovicích.
přítomni : A. Nováková, M. Král, Mgr. L. Seimlová, , J. Maxa, Ing. L. Kos, Ing. O. Habada,
Ladislav Voráček, Jiří Kymla
omluven : K. Beránek
nepřítomen : Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby v přepravě
cestujících pro rok 2021, s Dopravním podnikem města České Budějovice, a.s., IČ: 25166115,
Novohradská 738/40, 370 33 České Budějovice, a to přímým zadáním dle přísl. ust. zákona č.
194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících.
Povinné údaje byly zveřejněny v souladu s § 19 odst. 2 zák. č. 194/2010 Sb.
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 1/25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít smlouvu o o zřízení věcného břemene,
v souvislosti se stavbou „Litvínovice, K904/5, SS100, příp. NN“ (sml. č. CB-014330056757/001)
se spol. E.ON Distribuce, a.s., IČ : 28085400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, za
jednorázovou úhradu 6.000,- Kč bez DPH. Zatíženými pozemky budou 904/6 a 905/21 v k.ú.
Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 2/25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít smlouvu o o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene, v souvislosti se stavbou „Litvínovice, K284/1, připojení OM“ (sml. č. 1030060075/002)
se spol. E.ON Distribuce, a.s., IČ : 28085400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
s tím, že obec bude požadovat jednorázovou úhradu 5.000,- Kč bez DPH za pilířek + 2.000,- Kč
bez DPH za uložení kabelu NN. Zatíženými pozemky budou 285/1, 286 a 288/1 v k.ú. Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 3/25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít Dodatek č. 11 ke smlouvě dodavatele č. 60668/03
na zajištění sběru, svozu a zneškodňování KO a jeho složek, se spol. Marius Pedersen a.s., IČ :
42194920, Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, v podobě předloženého návrhu.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 4/25

-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje vydat OZV č.2/2020 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
dle předloženého návrhu s účinností k 1.1.2021. OZV bude zveřejněna na ÚD a způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 1 (Král)
přijato USNESENÍ č. 5/25
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice vyjadřuje zájem obce Litvínovice o pozemek p.č. 17, ostatní plocha
o výměře 9m2 v k.ú. Litvínovice. Na základě toho obec Litvínovice požádá vlastníka pozemku,
spol. E.ON Distribuce, a.s., IČ : 28085400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, o
možnost odkupu daného pozemku a dojedná případné podmínky prodeje.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 6/25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje poskytnout finanční podporu na rok 2021 ve výši 5.000,Kč, Společnosti rané péče, IČ : 75094975, Čechova 164/1, České Budějovice, na částečné pokrytí
ročních nákladů na 1 klienta. Finanční částka bude vyplacena na základě darovací smlouvy.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 7/25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje snížení platby nájemného nájemci podnikajícímu
v obecních nebytových prostorách :
Restaurace Na Zlaté stoce Litvínovice č.p. 42 - ve výši 50 % platby nájemného na 2 měsíce,
kdy byl omezen z důvodu coronavirové pandemie v ČR a nouzového stavu provoz restaurace.
Takto sníženou platbu nájemného nájemce uhradí za měsíce 1,2/2021.
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 1 (Kos)
přijato USNESENÍ č. 8/25
2. Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje snížení platby nájemného nájemci podnikajícímu

-

v obecních nebytových prostorách :
Pivnice Mokré č.p. 17 – ve výši 100 % platby nájemného na 2 měsíce, jako pomoc v době
coronavirové pandemie v ČR a nouzového stavu, kdy nájemce nemohl podnikat. Na základě tohoto
rozhodnutí ZO nájemce platbu nájemného nebude hradit za měsíce 1,2/2021.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0

přijato USNESENÍ č. 9/25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice
1. bere na vědomí
 důvodovou zprávu o pořízení změny č. 5 územního plánu Litvínovice,
2. konstatuje
 že změna č. 5 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. 5 územního plánu Litvínovice,
4. ukládá
 starostce obce, jako určené zastupitelce, zajistit zveřejnění vydané změny č. 5 Litvínovice na
úřední desce obce a dále zajistit všechny kroky vyžadované stavebním zákonem následující po
nabytí účinnosti změny č. 5 územního plánu Litvínovice.
Příloha č.5 k zápisu : důvodová zpráva
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 10/25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje podání žádosti Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odbor
školství, o provedení změny v rejstříku škol a škol. zařízení od 1.9.2021, a to navýšení kapacity
žáků Základní školy a mateřské školy Šindlovy Dvory z 209 žáků na celkový nejvyšší povolený
počet 215 žáků.
HLASOVÁNÍ :
pro : 2 (Kymla, Král)
proti :
zdržel se :
Dále se nehlasovalo
USNESENÍ nebylo přijato
Návrh usnesení č. 2 :
Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje :
1) podání žádosti Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odbor školství, o provedení změny
v rejstříku škol a škol. zařízení od 1.9.2021, a to navýšení kapacity žáků Základní školy a
mateřské školy Šindlovy Dvory z 209 žáků na celkový nejvyšší povolený počet 213 žáků.
2) Zastupitelstvo obce Litvínovice v souvislosti s podáním žádosti o provedení příslušné
změny v rejstříku škol a škol. zařízení dále schvaluje podání žádosti o prominutí zmeškání
termínu podání žádosti.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 2 (Kymla, Král)
přijato USNESENÍ č. 11/25
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje Odpisový plán obce Litvínovice pro rok 2021 ve znění
zpracovaného a předloženého návrhu. Obec Litvínovice odepisuje svůj majetek dle přílohy č. 4 ĆÚS č.
708.
HLASOVÁNÍ :

pro : 8
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 12/25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje Odpisový plán Základní školy a mateřské školy Šindlovy
Dvory pro rok 2021 ve znění zpracovaného a předloženého návrhu příspěvkové organizace, který je
přílohou k zápisu. V ostatních případech příspěvková organizace odepisuje majetek dle přílohy č. 4
ĆÚS č. 708 s výjimkou dlouhodobého majetku uvedeného ve zpracovaném návrhu OP pro rok
2021.
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 1 (Kymla)
přijato USNESENÍ č. 13/25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje zrušení pracovního místa technického pracovníka
z organizačních důvodů k 28.2.2021. S příslušným pracovníkem bude k tomuto dni ukončen
pracovní poměr v souladu s pracovněprávními předpisy.
HLASOVÁNÍ :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 2 (Král, Kos)
přijato USNESENÍ č. 14/25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

……………..………………….
Martin Král
Místostarosta

