Usnesení č. 7
z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo
dne 18.12. 2009 v 16.00 hodin
v budově hasičské zbrojnice
Usnesení ZO č.7/1 a/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje stáhnutí bodů 6,7,8,9 z programu zasedání zastupitelstva obce
z důvodu doplnění upřesňujících informací ( ceny a výměry)
Usnesení ZO č.7/1 b/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření programu o bod „Záměr obce bezúplatného převzetí
stavebního pozemku p.č. 58/1 a garáže ev.č.268 v k.ú.Chanov“
Usnesení ZO č.7/1 c/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření programu o bod Žádost o dotace – „Zelená úsporám“
zateplení panelového domu č.p. 196 a 197

Usnesení ZO č.7/ 1 d/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání ZO konaném dne 18.12.2009
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Schválení programu
Určení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatelky
,ávrhová komise
Kontrola usnesení
Diskuse
Záměr obce bezúplatného převzetí stavebního pozemku p.č. 58/1 a garáže
ev.č. 268 v k.ú.Chanov
Žádost o dotace „Zelená úsporám“ – zateplení panelového domu č.p. 196 a
197
Podání žádosti o dotace – MMR – program „Podpora obnovy venkova“
- oprava chodníků k domům č.p.176,177,178
- obnova veřejně přístupné hrací plochy – Malé sídliště
- stavební úpravy sociálního zařízení v ZŠ
Podání žádosti o dotace – MMR – program „Podpora bydlení“ – podprogram
„ Podpora regenerace panelových sídlišť“
Rozpočtové opatření 8/2009
Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením
Zásady sociálního fondu a návrh rozpočtu SF na rok 2010
Rozpočet obce na rok 2010
Různé
Závěr

Usnesení ZO č.7/2/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu ve složení pí. Marie Vávrová a p. Petr
Roman

1

Usnesení ZO č.7/3/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Boris Ležal a MUDr. Josef
Karas
Usnesení ZO č.7/4 a/2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení bez připomínek
Usnesení ZO č.7/4b /2009
„ Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady obce Obrnice k 18.11.2009 –
Rada obce č.19/2009“
Usnesení ZO č.7/5/2009
Zastupitelstvo obce podporuje podnikatelský záměr Ing.Machovce a dále pověřuje starostu
k projednání záměru k prověření na příslušných orgánech soulad záměru s územním plánem
obce
Usnesení ZO č.7/6/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr bezúplatného převzetí do vlastnictví obce stavební
pozemek a garáž v k.ú. Chanov
Evidenční číslo
• 268

stavební parcela
58/1

vlastník
Janák Emil, Marta Janáková

a ukládá
starostovi zajistit zveřejnění v souladu se zákonem o obcích na úřední desce
Termín: 21.12.2009
Usnesení ZO č.7/7/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Zateplení panelového domu
č.p. 196 a 197 v Obrnicích“, do programu „Zelená úsporám“, vyhlášeném Státním fondem
životního prostředí.
Zastupitelstvo schvaluje finanční spoluúčast na realizaci akce z rozpočtu obce v min. výši 30
% rozpočtovaných nákladů. Rozpočtované náklady jsou předpokládány ve výši 6 900 tis.Kč,
vč. DPH.
Realizace je podmíněna získáním dotace z programu vyhlášeném Státním fondem životního
prostředí, s názvem „Zelená úsporám“.
a ukládá:
starostovi obce zajistit podání žádosti na dotaci ze SFŽP „Zelená úsporám“ a o výsledku
podat zprávu do ZO.
Termín plnění:
- podání žádosti : do 31.1.2010
- informaci do ZO : následně po vydání rozhodnutí SFŽP
Usnesení ZO č.7/8 a/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci MMR v rámci výzvy „Podpora obnovy
venkova“, dotační titul č.5, na realizaci akce „Stavební úpravy sociálního zařízení v Základní
škole Obrnice“.
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Zastupitelstvo schvaluje finanční spoluúčast na realizaci akce z rozpočtu akce ve výši min.
30% rozpočtovaných nákladů. Rozpočtované náklady jsou ve výši 1.640 tis.Kč, vč. DPH
a ukládá:
starostovi obce zajistit podání žádosti na dotaci z MMR a o výsledku podat zprávu do ZO.
Termín plnění:
- podání žádosti : do 31.1.2010
- informaci do ZO : následně po vydání rozhodnutí MMR
Usnesení ZO č. 7/8 b/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci MMR v rámci výzvy „Podpora obnovy
venkova“,dotační titul č.5, na realizaci akce „Obnova veřejně přístupné hrací plochy (dětské
atrakce, pískoviště, mobiliář a pod.) Malé panelové sídliště“.
Zastupitelstvo schvaluje finanční spoluúčast na realizaci akce z rozpočtu obce ve výši min.
30% rozpočtovaných nákladů. Rozpočtované náklady jsou ve výši 708 tis.Kč, vč. DPH
Realizace II. etapy je podmíněna získáním dotace do výše 70 % rozpočtovaných nákladů
z programu vyhlášeném Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) s názvem „Podpora obnovy
venkova pro rok 2010“
a ukládá:
starostovi obce zajistit podání žádosti na dotaci z MMR a o výsledku podat zprávu do ZO.
Termín plnění:
- podání žádosti : do 31.1.2010
- informaci do ZO : následně po vydání rozhodnutí MMR
Usnesení ZO č. 7/8 c/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci MMR v rámci výzvy „Podpora obnovy
venkova“, dotační titul č.5, na realizaci akce „Rekonstrukce chodníků k domům č.p. 176, 177
a 178 - Malé panelové sídliště“.
Zastupitelstvo schvaluje finanční spoluúčast na realizaci akce z rozpočtu obce ve výši min.
30% rozpočtovaných nákladů. Rozpočtované náklady jsou v předběžné výši 1.900 tis.Kč, vč.
DPH
Realizace akce je podmíněna získáním dotace do výše 70 % rozpočtovaných nákladů
z programu vyhlášeném Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) s názvem „Podpora obnovy
venkova pro rok 2010“
a ukládá:
starostovi obce zajistit podání žádosti na dotaci z MMR a o výsledku podat zprávu do ZO.
Termín plnění:
- podání žádosti : do 31.1.2010
- informaci do ZO : následně po vydání rozhodnutí MMR
Usnesení ZO č.7/9/2009
Zastupitelstvo obce s odkazem na schválený projekt Architektonické a urbanistické studie
parteru panelového sídliště a jeho etapizaci Usnesením ZO č. 2/15/2008, schvaluje realizaci
II . etapy „Regenerace panelových sídlišť, Oová výstavba“ v rozsahu : obnova stávajících
pochůzných povrchů, výměna a obnova veřejného osvětlení, úprava a osázení zeleně a
obměna dětských hracích prvků a mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, apod.).
Zastupitelstvo schvaluje finanční spoluúčast na realizaci akce z rozpočtu obce v min. výši 30
% rozpočtovaných nákladů. Rozpočtované náklady jsou předpokládány ve výši 5 700 tis.Kč.
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Realizace II. etapy je podmíněna získáním dotace do výše 70 % rozpočtovaných nákladů
z programu vyhlášeném Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) s názvem „Podpora
regenerace panelových sídlišť pro rok 2009“
a ukládá:
starostovi obce zajistit podání žádosti na dotaci z MMR a o výsledku podat zprávu do ZO.
Termín plnění:
- podání žádosti : do 31.1.2010
- informaci do ZO : následně po vydání rozhodnutí MMR
Usnesení ZO č.7/10/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.8/2009 ke dni 18.12.2009.
Zastupitelstvo současně schvaluje upravený rozpočet jako schodkový při zapojení finančních
prostředků z minulých let a smluvně zabezpečeným úvěrem dle § zák. 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 4 odst.5.
Příjmy:
Upravený rozpočet ve výši 108 722,7 tis.Kč na upravený ve výši 102 661,7 tis.Kč
(bez zapojení financování ve výši 38 187,70 tis. Kč)
Výdaje:
Upravený rozpočet 108 722,7 tis.Kč na upravený ve výši 102 661,7 tis.Kč
( bez zapojení financování ve výši 101 678,7 tis.Kč)
a ukládá
starostovi zajistit provedení úpravy rozpočtu do účetnictví a zaslání schváleného upraveného
rozpočtu na Krajský úřad Ústeckého kraje
Termín plnění: do 31.12.2009
Usnesení ZO č.7/11/2009
Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102, odst.2 písm.a) zákona č. 128/2000 Sb. O
obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Zákonem o rozpočtových pravidlech
č.250/2000 Sb., § 16 Změny rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci Rady obce
k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu a za následujících
podmínek :
a) Rozpočtová opatření v jednotlivých položkách provozních výdajů v rámci jednoho
paragrafu schváleného Rozpočtu obce do výše 200 000,- Kč.
b) Rozpočtová opatření v jednotlivých položkách provozních výdajů mezi jednotlivými
paragrafy schváleného Rozpočtu obce do výše 200 000,- Kč.
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může Rada obce samostatně provádět jen v případech
:
a) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárie nebo
stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno
penalizací a dopady penalizace mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné
úhrady
b) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí
být realizován
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Celkový objem mzdových položek ve schváleném rozpočtu u jednotlivých paragrafů nesmí být
překročen, záměna mezi jednotlivými mzdovými položkami je povolena.
Rozpočtová opatření nesmí mít vliv na výši příjmů a výdajů schváleného rozpočtu.
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném
v kompetenci Rady obce na nejbližším zasedání Zastupitelstva obce, konaném po schválení
rozpočtových opatření Radou obce, vč. jejího stručného odůvodnění
a ukládá
starostovi obce zajistit postup při provádění rozpočtových opatření v souladu s usnesením
Zastupitelstva obce
Termín plnění : průběžně
Usnesení ZO č.7/12/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje zásady hospodaření s prostředky přidělenými do sociálního
fondu pro rok 2010.
Zastupitelstvo současně schvaluje návrh rozpočtu sociálního fondu pro rok 2010 v celkové
výši:
Příjmy:
130 000,- Kč
Výdaje:
130 000,- Kč
Usnesení ZO č.7/13/2009
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Rozpočet obce na rok 2010 jako schodkový, kdy
schodek rozpočtu je kryt finančními prostředky z let minulých a smluvně zajištěným úvěrem.
Příjmy ve výši:
+ financování
CELKEM

30 049 000,00 Kč
51 943 000,00 Kč
81 992 000,00 Kč

Výdaje ve výši:
+ financování
CELKEM

80 843 000,00 Kč
1 149 000,00 Kč
81 992 000,00 Kč

a ukládá
starostovi zajistit zadání schváleného rozpočtu do účetnictví a zaslání na Krajský úřad
Ústeckého kraje
Termín plnění: do 28.2.2010
K bodu 14) nebylo přijato žádné usnesení
_______________________
Drahomíra Miklošová
místostarostka

___________________
Stanislav Zaspal
starosta
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