Usnesení č. 2
z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo
dne 27.2. 2008 v 16.00 hodin
v budově staré základní školy
Usnesení ZO č.2/1/2008
ZO bere na vědomí složení slibu nového zastupitele obce – p. Miroslav Caba
Usnesení ZO č.2/2 a/2008
Zastupitelstvo obce schválilo rozšíření programu jednání o bod:
„ Žádost na Ministerstvo dopravy – Privatizace bytových domů ve správě SŽDC“
Usnesení ZO č.2/2 b/2008
Zastupitelstvo obce schválilo rozšíření programu o bod:
„Studie projektu řešení regenerace panelových sídlišť a etapizace realizace“
Usnesení ZO č.2/2 c/2008
Zastupitelstvo obce schválilo rozšířený program jednání ZO konaném dne 27.2.2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Slib nového člena zastupitelstva obce
Schválení programu
Určení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatelky
Návrhová komise
Kontrola usnesení
Diskuse
Výsledky realizace rozpočtu Obce Obrnice za rok 2007
Rozpočtové opatření č.1/2008
Prodej areálu „kasárna-Vtelno“
Kontrolní výbor – volba předsedy
Darovací smlouvy na garáže a pozemky v k.ú.Chanov
Zřizovací listina ZŠ Obrnice
Zřizovací listina MŠ Obrnice
Žádost na Ministerstvo dopravy – Privatizace bytových domů ve správě
SŽDC
Studie projektu řešení regenerace panelových sídlišť a etapizace realizace
Různé
Závěr

Usnesení ZO č.2/3/2008
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu ve složení pí. Marie Vávrová a pí.Hana
Matuštíková
Usnesení ZO č.2/4/2008
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení pí. Alexandra Augustová
a p. Boris Ležal
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Usnesení ZO č.2/5 a/2008
Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení termínu u usnesení:
č. 5/19/2007 do 31.12.2008
č. 6/8/2007 do 30.4.2008
č. 6/9/2007 do 30.4.2008
č. 6/10/2007 do 30.4.2008
Usnesení ZO č.2/5 b/2008
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení.
Usnesení ZO č.2/7/2008
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí výsledky realizace rozpočtu Obce Obrnice
za rok 2007
a ukládá
starostovi obce zajistit předložení do jednání ZO výsledky realizace rozpočtu za
1.čtvrtletí2008
Termín: duben 2008
Usnesení ZO č.2/8/2008
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.1/2008 ke dni 27.2.2008
Zastupitelstvo současně schvaluje upravený rozpočet:
Příjmy: schválený rozpočet 42 019 tis.Kč na upravený ve výši 42 774,3 tis.Kč
Výdaje: schválený rozpočet 42 019 tis.Kč na upravený ve výši 42 774,3 tis.Kč
a ukládá
starostovi zajistit provedení úpravy rozpočtu do účetnictví a zaslání schváleného upraveného
rozpočtu na Krajský úřad Ústeckého kraje
Termín plnění: do 7.3.2008
Usnesení ZO č.2/9 a/2008
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej nemovitostí v areálu „Kasáren-Vtelno CE 04 -14-11“Budovy, pozemky se všemi součástmi a příslušenstvím dle přiloženého seznamu, který tvoří
nedílnou součást tohoto usnesení, a to výběrovým řízením za podmínek schválených ZO a
které budou zveřejněny na Úřední desce a wb-stránkách Obce Obrnice
Usnesení ZO č.2/9 b/2008
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení na prodej nemovitostí v areálu
„Kasáren – Vtelno CE 04-14-11“ – budovy, pozemky se všemi součástmi a příslušenstvím dle
přiloženého seznamu, který tvoří nedílnou součást tohoto usnesení.
Termín vyhlášení výběrového řízení pro podání nabídky se stanovuje: od 29.2.2008 do
17.3.2008 do 13.00 hod.
ZO revokuje usnesení ZO č.7/9/2007 ze dne 19.12.2007, ve kterém byla schválena „Zadávací
dokumentace“ pro vyhlášení výběrového řízení na prodej nemovitostí v areálu „KasárenVtelno“ po jeho převzetí do vlastnictví Obce Obrnice, a to za podmínek vybraných institutů
pro naplnění transparentnosti prodeje stanovených zákonem č.137/2006 Sb. O veřejných
zakázkách a Zákonem o obcích
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a nahrazuje jej Usnesením ZO č.2/9 c/2008 ve znění:
ZO schvaluje „Dokumentaci prodeje“ na prodej objektu „Kasárna – Vtelno CE 04-14-11“
při dodržení principů uvedených v § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
a ukládá
starostovi zajistit zveřejnění výběrového řízení vč.podmínek stanovených v „Dokumentaci
prodeje“ v souladu s usnesením zastupitele obce
Termín: 29.2.2008
dále ukládá
starostovi zajistit řádný průběh výběrového řízení ve spolupráci se smluvním dodavatelem na
realizaci výběrového řízení a komisí jmenovanou ZO pro výběrové řízení
Termín: do 30.6.2008
Usnesení ZO č.2/9 d/2008
ZO schvaluje složení komise pro výběrové řízení na prodej nemovitostí v areálu „Kasárna –
Vtelno“ v počtu 5 členů:
Za Obec Obrnice: Drahomíra Miklošová
Ing. Milan Pondělíček
Milan Vokáč
Zástupce Hospodářské komory Most
Zástupce Krajského úřadu Ústí nad Labem – odbor regionálního rozvoje
a ukládá
starostovi zajistit písemné jmenování členů komise
Termín: do 29.2.2008
Usnesení ZO č.2/10/2008
Zastupitelstvo obce schvaluje nového člena kontrolního výboru- p.Miroslav Caba
Usnesení ZO č.2/11/2008
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření předložených Darovacích smluv na garáže a stavební
parcely v k.ú.Chanov v celkovém počtu 32 kusů, dle přiloženého seznamu, který tvoří nedílnou
součást tohoto usnesení a pověřuje starostu k jejich podepsání
a ukládá
starostovi uzavření Darovacích smluv a realizaci všech úkonů vedoucích k převodu
vlastnických práv
Termín plnění: do 30.6.2008
Usnesení ZO č.2/12/2008
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí Úplné znění Zřizovací listiny Základní školy
Obrnice
a ukládá
starostovi obce zajistit její podepsání a předání řediteli Základní školy Obrnice
Termín plnění: do 29.2.2008

3

Usnesení ZO č.2/13/2008
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí Úplné znění Zřizovací listiny Mateřské školy
Obrnice
a ukládá
starostovi obce zajistit její podepsání a předání ředitelce Mateřské školy Obrnice
Termín plnění: do 29.2.2008
Usnesení ZO č.2/14/2008
Zastupitelstvo obce schvaluje podanou žádost na Ministerstvo dopravy na privatizaci
bytových domů vč.pozemků bezúplatným převodem do vlastnictví Obce Obrnice a to:
Budova č.p.207 na stavební parcele č.st.289, včetně pozemku parc.č. St.289
Budova č.p.208 na stavební parcele č.st.288, včetně pozemku parc.č. St.288
Budova č.p.209 na stavební parcele č.st.287, včetně pozemku parc.č. St.289
Budova č.p.210 na stavební parcele č.st.278, včetně pozemku parc.č. St.278
Budova č.p.211 na stavební parcele č.st.279, včetně pozemku parc.č. St.279
Budova č.p.212 na stavební parcele č.st.280, včetně pozemku parc.č.St.280
Budova č.p.213 na stavební parcele č.st.281, včetně pozemku parc.č.St.281
Budova č.p.214 na stavební parcele č.st.282, včetně pozemku parc.č.St.282
bezúplatným převodem do vlastnictví Obce Obrnice
a ukládá
starostovi obce zajistit zaslání usnesení ZO na SŽDC
Termín plnění: do 29.2.2008
Usnesení ZO č.2/15/2008
Zastupitelstvo obce schvaluje projekt Architektonické a urbanistické studie parteru
panelového sídliště a jeho etapizaci s tím, že realizace I.etapy spočívá ve výměně stávajících
pochůzkových povrchů, výměně a obnově veřejného osvětlení, úpravě parkovacích stání,
úpravy zeleně a kontejnerových hnízd ( vymezení označeno v přiložené situaci).
Zastupitelstvo schvaluje finanční spoluúčast na realizaci akce z rozpočtu obce ve výši 30%
rozpočtovaných nákladů.Rozpočtované náklady jsou předpokládány ve výši 5 700 tis.Kč.
Realizace I.etapy je podmíněna získáním dotace ve výši 70 % rozpočtovaných nákladů
z programu vyhlášeném Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) s názvem „Podpora
regenerace panelových sídlišť
a ukládá
starostovi obce zajistit podání žádosti na dotaci z MMR a o výsledku podat zprávu do ZO
Termín plnění:
- podání žádosti: do 31.3.2008
- informaci do ZO: následně po vydání rozhodnutí MMR
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Usnesení ZO č.2/17/2008
ZO schvaluje všechna přijatá usnesení z jednání ZO, tak jak jsou uvedena u jednotlivých bodů
programu, včetně ukládacích částí.

____________________________
Drahomíra Miklošová v.r.
místostarostka

_____________________________
Stanislav Zaspal v.r.
starosta
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