Soupis přijatých usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice,
konaného dne 10.2. 2021 na OÚ v Litvínovicích.
upraven v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. a nařízení EU 2016/679
přítomni : A. Nováková, M. Král, L. Seimlová, O. Habada, L. Kos, Josef Maxa, K. Beránek,
Ladislav Voráček, Jiří Kymla
omluven : nepřítomen : Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít smlouvu o právu k provedení stavby „ZTV
Litvínovice Stráňka III. pro rodinné domy“ se stavebníkem, spol. Park Stráňka s.r.o., IČ :
09461388, nám. Švabinského 961/10, 370 08 České Budějovice, obsahující IS : komunikace,
chodníky, veřejnou zeleň, odd. kanalizaci, vodovod, STL plynovod, NN kabel. rozvod sítí,
sloupy VO, to vše včetně přípojek IS, na pozemcích p.č. 283/1, 284/2, 849/3, 863/1, 863/2,
865/1, 865/3, 874/54, 874/82, 874/91, 874/93, 874/98, 874/99, 874/140 a 939/27 v k.ú.
Litvínovice, ve vlastnictví obce Litvínovice zapsaných na LV č. 1 pro KÚ JK.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 1/27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít Dohodu o výběru poplatků a předávání
dokladů ke smlouvě 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. Dohoda se uzavírá na základě novelizace zákona o odpadech.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 2/27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje OZV č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu dle
předloženého návrhu.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č.3/27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice nesouhlasí s tím, aby se obec Litvínovice připojila k
mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10.3.2021 na
budově úřadu.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č.4/27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo obce Litvínovice ruší usnesení zastupitelstva obce Litvínovice č. 8/25 ze dne
14.12.2020
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 5/27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje osvobození od platby nájemného nájemci
podnikajícímu v obecních nebytových prostorách : Pivnice Mokré č.p. 17, jako pomoc, kdy
nájemce nemohl z důvodu vládních omezení v době coronavirové pandemie v ČR v objektu
provozovat podnikatelskou činnost. Na základě tohoto rozhodnutí ZO nájemce nebude platbu
nájemného hradit od 1.3. 2021 po dobu uzavření provozovny.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 6/27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavřít Dodatek č. 1. ke smlouvě č. 16/2020 ze dne
1.6.2020, o nájmu prostoru sloužícího podnikání s nájemcem Pivnice Mokré, Klárou
Kohoutovou, IČ : 08885184. Změnou smlouvy se upravují pravidla pro platby za energie.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 7/27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje poskytnout finanční příspěvek na rok 2021 ve výši
30.000,- Kč, spolku Amaterští tenisté Mokré, na zabezpečovací práce na pronajatém
pozemku, dle žádosti spolku.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 8/27
------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje provedení rekonstrukce zakoupeného zásahového
vozidla JSDHO Litvínovice v roce 2021, v částce 625.000,- Kč.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 9/27
------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje koupit pozemek p.č. 752/99 o výměře 863 m2, v
k.ú. Litvínovice, zapsán na LV č. 1211 u KÚ pro JK, kat. pracoviště České Budějovice, za
kupní cenu 2.200.000,- Kč. Prodej nemovitosti se uskuteční prostřednictvím realitní kanceláře
Dalibor Žáček, IČ : 47232269, Hradební 9a, 370 01České Budějovice. Náklady spojené

s vkladem vlastnického práva k této nemovitosti do KN bude hradit dle smluvního ujednání
strana prodávající.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 1 (Beránek)
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č. 10/27
-------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice rozhodlo ve věci vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté
TJ Mokré v roce 2020 takto :
- příjemce dotace při čerpání porušil podmínky pro čerpání poskytnuté neinvestiční dotace,
kdy uplatnil v předloženém vyúčtování neuznatelné výdaje ve výši 125.152,- Kč.
- příjemce dotace je povinen vrátit finanční částku 125.152,- Kč na účet obce Litvínovice.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 1 (Ladislav Kos)
přijato USNESENÍ č.11/27
---------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2021 dle předloženého
návrhu beze změn. RO bude zveřejněno do 30 dnů na webových stránkách obce.
HLASOVÁNÍ :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 0
přijato USNESENÍ č.12/27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření kupní smlouvy s podílovými
spoluvlastníky xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx o převodu pozemků v ZTV Jižní Šindlovy Dvory, a to pozemku p.č.
524/69, trvalý travní porost, o výměře 1441 m2 a pozemku p.č. 524/1, trvalý travní porost, o
výměře 1313 m2, oba v k.ú. Litvínovice, zapsáno na LV č. 1743 u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, kat. pracoviště České Budějovice, do vlastnictví obce Litvínovice, za
sjednanou cenu 1 Kč. Náklady spojené s vkladem této smlouvy do KN uhradí dle smluvního
ujednání strana kupující.
HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 1 (Beránek)
přijato USNESENÍ č. 13/27
-------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Litvínovice schvaluje uzavření kupní smlouvy se spoluvlastníky xxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx o převodu pozemků v ZTV Jižní Šindlovy Dvory, a to pozemku p.č. 524/41,
trv. travní porost, o výměře 42 m2, pozemku p.č. 524/24, trv. travní porost, o výměře 1529
m2, a pozemku p.č. 526/9, ostatní plocha, o výměře 51 m2,vše v k.ú. Litvínovice, zapsáno na
LV č. 1644 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, kat. pracoviště České Budějovice, do
vlastnictví obce Litvínovice, za sjednanou cenu 1 Kč. Náklady spojené s vkladem této
smlouvy do KN uhradí dle smluvního ujednání strana kupující.

HLASOVÁNÍ :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 1 (Beránek)
přijato USNESENÍ č. 14/27

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

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

