Usnesení č. 1
z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo
dne 4.2. 2009 v 16.00 hodin
v budově hasičské zbrojnice
Usnesení ZO č.1/1 a/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření programu o bod:
„Plán investičních záměrů Obce Obrnice na rok 2009 – 2010, s výhledem na rok 2011 –
2013“

Usnesení ZO č.1/ 1 b/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje rozšířený program jednání ZO konaném dne 4.2.2009
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Schválení programu
Určení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatelky
+ávrhová komise
Kontrola usnesení
Diskuse
Plán sociálního začlenění vyloučených národnostních menšin
Strategie „+akládání s bytovým fondem v majetku obce“
Žádost o dotace
Přístupová cesta ke garážím – č.parc. 33/2 a 40/1 v k.ú. Chanov
Záměr prodeje části pozemku – parc. č. 115/70, části pozemků parc.č. 115/2 a parc.č.
107/4 v k.ú. Obrnice
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 115/70 v k.ú. Obrnice
Dešťová kanalizace Chanov a České Zlatníky
Zásady odměňování zastupitelů
Stavební úpravy soc.zařízení v MŠ – II. etapa
Rozpočtové opatření č.1/2009
Žádost o úpravu splátek – p. Bliznák
Záměr obce na odkup pozemku parc.č.115/9 v k.ú.Obrnice
Plán investičních záměrů Obce Obrnice na rok 2009-2010, s výhledem na rok
2011 -2013
Různé
Závěr

Usnesení ZO č.1/2/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu ve složení pí. Marie Vávrová a MUDr. Josef Karas
Usnesení ZO č.1/3/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení pí. Alexandra Augstová a p. Boris Ležal
Usnesení ZO č.1/4 a/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení termínu u usnesení:
č. 5/19/2007 do 31.5.2009
č. 1/9/2008 do 31.5.2009
č. 2/11/2008 do 31.5.2009
č.8/11/2008 do 31.3.2009
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Usnesení ZO č.1/4 b/2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení bez připomínek.
Usnesení ZO č.1/4 c /2009
„ Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady obce Obrnice k 5.1.2009 – Rada obce
č.23,24,25/2008 a 1/2009“
K bodu 5) nebylo přijato žádné usnesení
Usnesení ZO č.1/6/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje „Základní strategie plánu sociálního začlenění vyloučených romských
lokalit/komunit a sociálně vyloučených a sociálně ohrožených obyvatel“ ve znění části „A“ – Komentář a
ve znění části „B“ Aávrh jednotlivých etap a úkonů, uvedených v příloze tohoto usnesení, která je
nedílnou součástí usnesení Zastupitelstva obce
a ukládá
starostovi zajistit zahájení plnění jednotlivých úkonů, navržených v části „B“ a průběžně informovat
zastupitele o postupu realizace plánu sociálního začlenění vyloučených a sociálně ohrožených obyvatel
Termín: průběžně
dále ukládá
starostovi předložit do příštího jednání zastupitelstva jmenný návrh členů sociální komise(výboru)
Termín: 4.3.2009
Usnesení ZO č.1/7/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje strategii Aakládání s bytovým fondem v majetku obce Obrnice a to:
v rozsahu části „A“ ve znění :
Navržená Strategie nakládání s bytovým fondem ve vlastnictví obce je dokument, který navazuje na
Program rozvoje obce Obrnice 2008 – 2013 , pod bodem : Modernizace a opravy stávajícího bytového
fondu a nová bytová výstavba a částečně pod bodem : Sociální rozvoj.
V obci Obrnice oblasti Bytové politiky a Sociálního rozvoje na sebe úzce navazují, kdy sociální skladba
obyvatel výrazně ovlivňuje technický stav bytového fondu, kulturu a kvalitu bydlení, především v lokalitě
panelového sídliště, kde je hustá bytová zástavba s vysokou koncentrací obyvatel na malé ploše.
Velký vliv na strukturální změnu skladby obyvatel měla především privatizace bytového fondu, kterou
realizovala nejen obec Obrnice, ale i další významní vlastníci bytů. Tím velký počet bytů a bytových
domů přešly do vlastnictví soukromých osob, a to jak právnických, tak fyzických, čímž byl zahájen
v obci aktivní trh s velmi levnými byty.
Obec Obrnice v rámci svého rozhodnutí privatizovat bytový fond stávajícím nájemníkům, zahájila prodej
bytů v roce 2002. Obec prodala bytové jednotky do osobního vlastnictví za velmi výhodných cenových
podmínek, tj 400,- Kč/m2 v dobré víře, že výsledkem bude stabilizace původní struktury obyvatel.
Vyhodnocením zvyšujících se negativních dopadů výrazné změny struktury obyvatel a stále se více
zhoršujících podmínek pro kvalitní bydlení, byla privatizace bytů ze strany obce ukončena v roce 2008,
přestože nebyly všechny bytové jednotky zařazené do privatizace prodány.
Důvodem zastavení privatizace bylo především zjištění, že noví vlastníci, sdružení do Společenství
vlastníků jednotlivých panelových domů, byty začali prodávat prostřednictvím realitních kanceláří nebo
přímo realitním kancelářím, především z důvodu již zmíněných zhoršujících se životních podmínek.
Tyto byty vzhledem k nízkým cenám se staly zajímavým artiklem především pro realitní kanceláře, které
zprostředkovávají prodej levných bytů nízkopříjmovým, sociálně vyloučeným skupinám obyvatel ,
především z lukrativních lokalit Prahy a jejího okolí.
Stále se zvyšující koncentrace výše vydefinovaných skupin obyvatel, postupně zhoršuje životní podmínky
občanům bydlících nejen v sídlištní lokalitě obce, ale i v ostatních částech obce.
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Byl nastartován proces odchodu především mladých, ekonomicky aktivních občanů a příliv již výše
zmíněných skupin obyvatel. V obci se výrazně zvýšil nárůst kriminality – prodej drog, krádeže, ničení a
poškozování majetku.
Dalším negativním dopadem je stále se zvyšující trend neplacení nájemného a služeb s nájmem spojených,
což má za následek ohrožení platební schopnosti nejen vlastníků bytových domů, ale i nově vytvořených
Společenství vlastníků jednotlivých bytových domů, kteří v zájmu provedení jejich oprav a zateplení, si
převzaly vysoké finanční úvěry.
Zvyšuje se počet bytů, které po soudním vystěhování tzv. „neplatičů“ bývají natolik zdevastované, že je
nelze bez větších oprav za vysoké finanční náklady přidělit jinému zájemci o bydlení.
Ovlivnit prodej a obsazování bytů v soukromém vlastnictví bohužel regulovat či ovlivňovat nelze. Je však
možné hledat společné řešení ovlivňování skladby obyvatel i s dalším velkým vlastníkem bytového
fondu, tj. fy QUICK I. v.o.s., za jakých podmínek lze přijmout společnou koncepci a společný postup při
nakládání s bytovým fondem.
Pokud by nebyla přijata společná koncepce, mohou problémy spojené s neřešením různorodé skladby
obyvatel, vyústit ve stejnou, téměř neřešitelnou situaci, s jakou se potýkají vlastníci bytového fondu
v Litvínově-Janov.
Cílem obce by mělo být nejen vytvoření nabídky bytů vyšší cenové kategorie, která by mohla eliminovat
příliv sociálně slabých občanů , kteří mají velké potíže ze svých příjmů (převážně sociálních dávek) hradit
nájemné a služeb spojených s bydlením, především v bytech větších rozměrů, ale i vybudování
standardních malometrážních (sociálních) bytů pro rodiny s menším počtem členů či pro občany starší
(seniory) a rodiny s malými příjmy.
Je nutné pokračovat v již zahájených krocích, vedoucích ke zpětnému získání co nejvíce bytů a bytových
domů, a to jak od právnických osob, tak i od fyzických osob.
Nadále vyvíjet aktivní činnosti, vedoucích ke kladnému vyřízení žádosti o bezúplatný převod panelových
domů č.p. 207 – 214 v k.ú. Obrnice , s celkovým počtem 88 bytových jednotek.
Zlepšení kvality bydlení a života občanů v obci, vč. zajištění ochrany majetku a jejich bezpečnosti,
vyžaduje přijmout strategii nakládání s bytovým fondem ve vlastnictví obce a s tím souvisejícím
preventivním opatřením.

a v rozsahu části „B“ – Základní body strategie ve znění :
I.
V rovině regulace migrace obyvatel přijmout rozhodnutí o zpřísnění smluvní podmínek nájemních smluv
u nově přidělovaných bytů ve vlastnictví obce.
Zvýšení a zpřísnění kontrol počtu osob v bytech ve vlastnictví obce, z důvodu eliminace počtu
nehlášených a neplatících osob. Pokračovat v důsledné realizaci soudních rozhodnutích na vystěhovávání
neplatičů, nekompromisně vymáhat dluhy na nájemném a službách s nájmem spojených v souladu se
všemi platnými legislativními předpisy, zahájit přípravu prodeje pohledávek (dlužné nájemné a služby
s nájmem bytu spojených).
II.
Rozšířit rozhodnutí získat bytové domy do vlastnictví obce i na záměr výkupu bytů od občanů , případně
od realitních kanceláří. Hlavním cílem zvyšování počtu bytů a bytových domů ve vlastnictví obce je
dosažení možnosti obce ovlivnit sociální strukturu obyvatel a zlepšení kultury bydlení.
III.
Změnit strukturu typu bydlení :
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- zřízení bytů nadstandardního typu modernizací vnitřního zařízení, snížení energetické náročnosti jejich
zateplením a výměnou oken, především s cílem stabilizace mladých a ekonomicky aktivních občanů a
s cílem vyvolání zájmu mladých a ekonomicky aktivních občanů o přistěhování z jiných lokalit
- zřízení malometrážních bytů se standardním vybavením pro rodiny s menším počtem členů či pro
občany starší (seniory) a rodiny s malými příjmy.- podporovat projekty na výstavbu rodinných domů
IV.
Podporovat a provádět pozitivní prezentaci zahájené obnovy bytového fondu, revitalizaci panelového
sídliště, obnovu a rozšiřování ploch pro sportovní a volnočasové aktivity dětí i dospělých, podpory
rozvoje sportovních aktivit, zlepšování prostředí pro výuku žáků v Základní škole a v Mateřské škole,
budování kulturně-společensko centra.
Cílem pozitivní prezentace, která je v zájmu všech občanů obce,by mělo být postupné dosažení vnímání
obce Obrnice jako obec s nabídkou dobrého bydlení, s dobrou občanskou vybaveností, zajištěnou
dopravní obslužností jak autobusovou, tak vlakovou, s možností kulturního a sportovního vyžití.
a ukládá
starostovi zajistit vyhotovení dokumentu „Strategie nakládání s bytovým fondem v majetku obce Obrnice“
ve znění usnesení zastupitelstva obce a jeho zveřejnění na úřední desce, vč. web stránek obce
Termín : do 15.2.2009
Dále zastupitelstvo obce ukládá starostovi zajistit dodržování postupu při nakládání s bytovým fondem
obce v souladu se schválenou strategií, průběžně předkládat informace o stavu bytového fondu a realizaci
jednotlivých bodů strategie.
Termín : průběžně –minimálně 1x za čtvrtletí
Část „C“ Rekapitulace bytového fondu - bere Zastupitelstvo obce na vědomí.

Usnesení ZO č.1/8 a/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, Aová 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.
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 4.3.2009
- informaci do ZO : následně po vydání rozhodnutí MMR
Usnesení ZO č.1/ 8 b/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 Mateřské škole Obrnice“.
Zastupitelstvo schvaluje finanční spoluúčast na realizaci akce z rozpočtu akce ve výši min. 30%
rozpočtovaných nákladů. Rozpočtované náklady jsou ve výši 750 tis.Kč
a ukládá:
starostovi obce zajistit podání žádosti na dotaci z MMR a o výsledku podat zprávu do ZO.
Termín plnění:
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podání žádosti : do 4.3.2009
informaci do ZO : následně po vydání rozhodnutí MMR

Usnesení ZO č.1/8 c/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“.
Zastupitelstvo schvaluje finanční spoluúčast na realizaci akce z rozpočtu akce ve výši min. 30%
rozpočtovaných nákladů. Rozpočtované náklady jsou ve výši 3.000 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 4.3.2009
- informaci do ZO : následně po vydání rozhodnutí MMR
Usnesení ZO č.1/8 d/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 700 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 2009“
a ukládá:
starostovi obce zajistit podání žádosti na dotaci z MMR a o výsledku podat zprávu do ZO.
Termín plnění:
- podání žádosti : do 4.3.2009
- informaci do ZO : následně po vydání rozhodnutí MMR
Usnesení ZO č.1/8 e/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci MMR v rámci výzvy „Podpora obnovy venkova“,
dotační titul č.5, na realizaci akce „Rekonstrukce chodníků a přístupových schodišť 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 2009“
a ukládá:
starostovi obce zajistit podání žádosti na dotaci z MMR a o výsledku podat zprávu do ZO.
Termín plnění:
- podání žádosti : do 4.3.2009
- informaci do ZO : následně po vydání rozhodnutí MMR
Usnesení ZO č.1/8 f/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na Radu vlády ČR pro záležitosti romské komunity
v rámci vyhlášené výzvy „Podpora terénní práce pro rok 2009“.
Zastupitelstvo schvaluje finanční spoluúčast z rozpočtu obce v min. výši 30 % rozpočtovaných nákladů na
mzdové a provozní náklady pracovníka Obecního úřadu, vykonávajícího činnost terénní práce ve
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vyloučených romských komunitách/lokalitách. Rozpočtované náklady jsou předpokládány ve výši 214
tis.Kč.
a ukládá:
starostovi obce zajistit podání žádosti na dotaci o výsledku podat zprávu do ZO.
Termín plnění:
- podání žádosti : do 5.2.2009
- informaci do ZO : následně po vydání rozhodnutí Rady vlády ČR
Usnesení ZO č.1/9/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci úpravy přístupové cesty ke garážím na parc.č. 33/2 a 40/1 v k.ú.
Chanov v provedení zpevnění zámkovou dlažbou a štěrkem
a ukládá
starostovi zajistit realizaci akce v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek
Termín: do 30.6.2009
Usnesení ZO č.1/10/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 115/70 (ostatní plocha – celková výměra
1 175 m2) o výměře 15 m2 a části pozemků p.č. 115/2 (ostatní plocha – celková výměra 20 918 m2) o
výměře 815 m2 a p.č. 107/4 (ostatní plocha – celková výměra 1 110 m2) o výměře 187 m2, ve vlastnictví
obce Obrnice, k.ú. Obrnice
a ukládá
starostovi zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce
Termín plnění: 6.2.2009
Usnesení ZO č.1/11/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.115/70 (ostatní plocha – celková výměra
1 175 m 2 ) o výměře 24 m2 ve vlastnictví obce Obrnice, k.ú. Obrnice, manželům Zděnce a Elmíru
Perským, bytem Aová výstavba čp. 221, 435 21 Obrnice
a ukládá
starostovi zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce
Termín: 6.2.2009
Usnesení ZO č.1/12/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje zadání zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení vč.
inženýrské činnosti, pro realizaci záměru vybudování dešťové kanalizace v obci Chanov a České Zlatníky
a ukládá
starostovi zajistit plnění usnesení ZO v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek
Termín: do 31.3.2009
Usnesení ZO č.1/13/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje zásady odměňování členů Zastupitelstva obce, členů výborů Zastupitelstva
obce a členů komisí Rady obce s účinností od 1.3.2009
a ukládá
starostovi zajistit provedení oprav výše odměn ve mzdové agendě
Termín: bezodkladně
Usnesení ZO č.1/14/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci II.etapy Stavebních úprav sociálního zařízení v Mateřské škole
Obrnice v hodnotě díla dle rozpočtu do výše 630 tis.Kč bez DPH.
Finanční prostředky budou poskytnuty z rozpočtu obce jako neinvestiční příspěvek
a ukládá
starostovi zajistit seznámení ředitelky MŠ s usnesením ZO
Termín: 10.2.2009
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dále ZO ukládá
starostovi zajistit řádný dohled a součinnost Obecního úřadu při provádění díla
Termín: do 31.8.2009
Usnesení ZO č.1 /15/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.1/2009 ke dni 04.02.2009.
Zastupitelstvo současně schvaluje upravený rozpočet jako vyrovnaný:
Příjmy:
Schválený rozpočet 52 746 tis. Kč na upravený ve výši 65 442,7 tis.Kč
Výdaje:
Schválený upravený rozpočet 52 746 tis. Kč na upravený ve výši 65 442,7 tis. Kč
a ukládá
starostovi zajistit provedení úpravy rozpočtu do účetnictví a zaslání schváleného upraveného rozpočtu na
Krajský úřad Ústeckého kraje
Termín plnění: do 28.02.2009
Usnesení ZO č.1/16/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke „Smlouvě o uzavření budoucí Kupní smlouvy“,
uzavřené 29.3.2000 manželi Bliznákovými na prodej domu čp. 34 a pozemkové parcely 39/1, kterým se
změní čl.III, bod 2., druhý odstavec a bude nahrazen novým odstavcem ve znění:
- budoucí kupující bude sjednanou kupní cenu splácet ve čtvrtletních splátkách
ve výši 25.000,- Kč, a to až do doby její celkové úhrady, tj. do roku 2012
a pověřuje starostu obce k jeho podpisu
a ukládá
starostovi zajistit vyhotovení Dodatku č.2, vč. jeho uzavření a s usnesením seznámit manžele Bliznákovi
Termín: do 15.2.2009
Usnesení ZO č.1/17/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odkoupení pozemkové parcely p.č. 115/9, (ostatní plocha) o výměře
322 m2, k.ú. Obrnice včetně oplocení, od vlastníka pozemku firmy QUICK I. v.o.s. se sídlem ul.Aová
výstavba bl.1/3 v Obrnicích, a to za cenu kupní ve výši 17 750,- Kč + smluvní cenu za oplocení pozemku.
Cena oplocení bude určena dodatečně a bude odpovídat ceně v čase a místě obvyklé
a ukládá
starostovi zveřejnit záměr obce na úřední desce a na web stránkách
Termín: 15.2.2009
Usnesení ZO č.1/18/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje investiční plán na rok 2009 – 2010, s výhledem na rok 2011 – 2013 s tím, že
před schválením realizace jednotlivých záměrů bude zastupitelstvu předložena projektová dokumentace,
rozpočet akce s návrhem na způsob financování a návrh časového harmonogramu realizace.
Zastupitelstvo schvaluje spoluúčast na financování realizace projektů, na které budou získány finanční
prostředky z dotačních programů
a ukládá
starostovi obce zajistit postupnou realizaci investičního plánu v souladu s usnesením zastupitelstva, vč.
předkládání informací o postupu naplňování Plánu investic,vč. jeho zveřejnění na úřední desce a web
stránkách obce
Termín plnění: průběžně
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Usnesení ZO č.1/19 a/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje další postup při nakládání s parkovacími místy v sídlištní lokalitě obce, tj.
zastavení přidělování placených parkovacích míst, ukončení přijímání žádostí, odevzdané parkovací místo
již dále neobsazovat a ukončené nájemní smlouvy již dále neprodlužovat
a ukládá
starostovi informovat žadatele o ukončení přidělování placených parkovacích míst
Termín: od 5.2.2009
Usnesení ZO č.1/19 b/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Koordinační dohody s Krajským ředitelstvím Policie
Severočeského kraje Ústí nad Labem, územní odbor vnější služby Most a pověřuje starostu k podpisu
dohody
a ukládá
starostovi uzavřít Koordinační dohodu
Termín: do 10.2.2009
Usnesení ZO č.1/19 c/2009
Zastupitelstvo obce deklaruje zájem zachování ordinací v obci Obrnice s podporou vyhledání vhodných
nebytových prostor
a ukládá
starostovi informovat MUDr.Pálovou o přijatém usnesení ZO
Termín: do 15.2.2009

_________________________
Drahomíra Miklošová v.r.
místostarostka

___________________
Stanislav Zaspal v.r.
starosta
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