Soupis přijatých usnesení z 26. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice,
konaného dne 21.12. 2020 na OÚ v Litvínovicích.
přítomni : A. Nováková, M. Král, L. Seimlová, O. Habada, L. Kos, Josef Maxa, Jiří Kymla
omluven : K. Beránek, Ladislav Voráček
nepřítomen : Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít Dodatek č. 4 ke smlouvě o technické výpomoci
při správě veřejného osvětlení se spol. Eltodo osvětlení s.r.o., IČ : 25751018, Novodvorská
1010/14, 142 00 Praha 4. Dodatkem se prodlužuje doba jejího trvání do roku 2021.
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 1/26
Zastupitelstvo obce Litvínovice nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na rok 2021 ve
prospěch Městské Charity Č. Budějovice, IČ : 60072709, Žižkova 309/12, České Budějovice, na
poskytované služby organizace.
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 2/26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje výši cen vodného a stočného v obci Litvínovice pro rok
2021 :
Vodné : 38,92 Kč, tj. 42,81 Kč včetně sazby DPH
Stočné : 29,74 Kč, tj. 32,71 Kč včetně sazby DPH
Pevná složka : 594,- Kč včetně DPH (540,- bez DPH)
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č.3/26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo obce Litvínovice ruší usnesení č. 3/25 ze dne 14.12.2020
Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít smlouvu 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, dle
předloženého návrhu za jednorázovou úhradu 5.000,- Kč bez DPH. Zatíženými pozemky budou
285/1, 286 a 288/1 v k.ú. Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 4/26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo obce Litvínovice nesouhlasí s čerpáním zbývající části rezervního fondu ZŠ a MŠ
Šindlovy Dvory, ve výši 25.929,84 Kč, a použitím na ochranné pomůcky a hygienický materiál
k zajištění COVID-19. ZO Litvínovice schvaluje, aby tyto prostředky nadále zůstaly v RF příspěvkové
organizace. ZŠ musí pro použití RF znovu zřizovatele požádat v momentě aktuálnosti potřeby
s přesnou specifikací účelu použití těchto prostředků.
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 5/26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice nesouhlasí s navýšením fondu investic příspěvkové organizaci ZŠ a
MŠ Šindlovy Dvory o částku 12.500,- Kč, za prodej vyřazené myčky nádobí. Tuto částku vrátí
příspěvková organizace zřizovateli do rozpočtu v roce 2021.
HLASOVÁNÍ :
pro : 5
proti : 1 (Nováková)
zdržel se : 1 (Seimlová)
přijato USNESENÍ č. 6/26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje ROZPOČET na rok 2021 v podobě se změnami oproti
zveřejněnému návrhu:
V příjmech - 39.144.213,- Kč
Ve výdajích - 69.276.417,- Kč
Financování - 30.132.204,- Kč
Rozpočet je sestaven jako schodkový, tento schodek bude kryt z úspor minulých let.
Schválený rozpočet bude zveřejněn na internetových stránkách obce Litvínovice do 30 dnů od jeho
schválení.
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 7/26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2023
obce Litvínovice v podobě se změnou oproti zveřejněnému návrhu, spočívající ve změně
výdajových položek : dary místním organizacím, provoz ZŠ, transfer TJ Mokré.
Schválený výhled rozpočtu bude zveřejněn na internetových stránkách obce Litvínovice do 30 dnů
od schválení.
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 8/26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a
mateřské školy Š. Dvory na roky 2020 - 2023 v podobě dle předloženého návrhu se změnou,
spočívající v ponížení finančních prostředků na provoz školy.
HLASOVÁNÍ :
pro : 7
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 9/26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

