Usnesení č. 6
z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo
dne 8.10. 2008 v 16.00 hodin
v budově staré základní školy
Usnesení ZO č.6/1 a/2008
Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření programu o bod:
- „Žádost o příspěvek – Myslivecké sdružení České Zlatníky“
Usnesení ZO č.6/1 b/2008
Zastupitelstvo obce schvaluje nové znění v bodu 12) Podání žádosti o dotaci na realizaci akce
- Úprava veřejné zeleně z programu MŽP „ Péče o krajinu“
Usnesení ZO č.6/ 1c/ 2008
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání ZO konaném dne 8.10.2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schválení programu
Určení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatelky
*ávrhová komise
Kontrola usnesení
Diskuse
Kanalizace Chanov a České Zlatníky
Záměr prodeje pozemku p.č.221 v k.ú. Obrnice společnosti ČEZ
Smlouva s Ministerstvem vnitra na prodej objektu p.č. 226 v k.ú. Obrnice a pozemku
p.č. 115/89 v k.ú. Obrnice
9. Odkoupení pozemku p.č. 122/3 v k.ú. České Zlatníky
10. Prodej pozemku p.č. 74/4 v k.ú. Obrnic
11. Realizace investiční akce – přestavba staré školy na „Integrované centrum
volnočasových aktivit“
12. Podání žádosti o dotaci na realizaci akce:
- Úprava veřejné zeleně z programu MŽP „ Péče o krajinu“
13. PBH v likvidaci – „Změna výše kmenového jmění“
14. Dodatek č. 2 k zásadám Sociálního fondu
15. Rozpočtové opatření č.7/2008
16. Žádost o příspěvek – Myslivecké sdružení České Zlatníky
17. Různé
18. Závěr

Usnesení ZO č.6/2/2008
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu ve složení pí. Marie Vávrová a MUDr. Josef Karas
Usnesení ZO č.6/3/2008
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení pí. Alexandra Augstová
a p. Boris Ležal
Usnesení ZO č.6/4 a/2008
Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení termínu u usnesení:
č. 4/18/2008 do 31. 12. 2008
Usnesení ZO č.6/4 b/2008
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení.
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K bodu 5) nebylo přijato žádné usnesení
Usnesení ZO č.6/6 a /2008
Zastupitelstvo schvaluje ukončení zahájených úkonů vedoucích k realizaci vodního díla „
Odkanalizování splaškových vod“ v Chanově a v Českých Zlatníkách, systémem výtlačného odvodu
splaškových vod a nerealizaci již zpracovaných projektových dokumentací a vydaných rozhodnutí
Stavebního úřadu v Mostě.
Zároveň schvaluje vyřazení z účetnictví – evidence nedokončené investice – projektové dokumentace
na odkanalizování Chanova a Českých Zlatníků, z důvodu tzv. zmařené investice
a ukládá
starostovi zajistit plnění usnesení zastupitelstva
Termín: do 30.12.2008
Usnesení ZO č.6/6 b/2008
Zastupitelstvo schvaluje zahájení úkonů vedoucí k realizaci vodního díla „Odkanalizování
splaškových vod“ v Chanově a v Českých Zlatníkách, systémem v kombinaci
gravitační s výtlačnou. (zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení vč.
inženýrských činností)
a ukládá
starostovi zajistit plnění usnesení zastupitelstva zahájením úkonů v souladu se zákonem o veřejných
zakázkách
Termín: do 30.11.2008
Usnesení ZO č.6/6 c/2008
Zastupitelstvo schvaluje zahájení úkonů vedoucích k dosažení následujících změn v dokumentu
„Program rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje“
1. Plán odkanalizování Chanova po roce 2016 změnit na zahájení po roce 2008
2. Zařadit do plánovaných aglomerací na odkanalizování obec České Zlatníky
z důvodu chybného údaje, že jsou odkanalizovány ze 100 %
a ukládá
starostovi obce zajistit plnění usnesení zastupitelstva
Termín: do 30.12.2008
Usnesení ZO č.6/7/2008
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje stavebního pozemku p.č. 221 ( zastavěná plocha a
nádvoří) o výměře 20 m2 ve vlastnictví obce Obrnice, k.ú. Obrnice, firmě ČEZ Distribuce, a.s.
a ukládá
starostovi zveřejnění záměru prodeje na úřední desce
Termín plnění: do 13. 10. 2008
Usnesení ZO č.6/8/2008
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Kupní smlouvy na prodej majetku ve vlastnictví obce Obrnice:
- budova č.p. 226 na pozemku st.p.č. 275/2
- pozemek st.p.č. 275/2 zastavěné plochy a nádvoří o výměře 333 m2
- pozemek p.č. 115/89 ostatní plochy o výměře 246 m2, odděleného z pozemku p.č. 115/30 ostatní
plochy o výměře 3394 m2 na základě geometrického plánu č, 366-92/2008
s kupujícím
Česká republika – Ministerstvo vnitra
Se sídlem Praha 7 170 34, Mad Štolou 936/3
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Zastoupená
Ing.Miroslavem Konopeckým, ředitelem odboru správy majetku
IČ:
00007064
v předloženém znění, za smluvní kupní cenu 1 000,- Kč
a pověřuje starostu k jejímu podpisu
a ukládá
starostovi obce zajistit uzavření smlouvy a realizaci všech úkonů ze smlouvy vyplývající
Termín: do 30. 12. 2008
Usnesení ZO č.6/9/2008
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení části pozemkové parcely p.č. 122/3 (ostatní plocha, jiná
plocha) o výměře 12 m2 ( z celkové výměry 2782 m2), k.ú. České Zlatníky, od vlastníka pozemku
p.Jaroslava Michala, bytem Dukelská 115, Obrnice a to za cenu dle zpracovaného znaleckého
posudku ( 129,- Kč), vč. všech souvisejících nákladů
a ukládá
starostovi zajistit přípravu kupní smlouvy a pověřuje ho k podpisu smlouvy
Termín plnění: do 31.10.2008
Usnesení ZO č.6/10/2008
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 74/4 (zahrada) o výměře cca 37 m2, k.ú. Obrnice,
ve vlastnictví obce Obrnice, manželům Richardu a Heleně Štekrovým, bytem Mádražní čp. 82, 435 21
Obrnice, a to za cenu dle znaleckého posudku (2850,- Kč), vč. všech souvisejících nákladů
a ukládá
starostovi zajistit přípravu kupní smlouvy a pověřuje ho k podpisu smlouvy
Termín plnění: do 31.10.2008
Usnesení ZO č.6/11/2008
Zastupitelstvo obce Obrnice schvaluje realizaci investiční akce přestavby obj.č.p. 127 (stará škola)
na „Integrované centrum volnočasových aktivit v Obrnicích“, na kterou je přiznána dotace
z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti MUTS2 Severozápad. Zahájení příslušných
úkonů k realizaci investiční akce bude po uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace, k jejímuž podpisu
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce
a ukládá
starostovi obce zajistit všechny úkony vedoucí k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace a následné
zajištění všech úkonů vedoucích k výběrovému řízení a k zahájení realizace investiční akce
Termín: do 31. 12. 2008
dále ukládá
starostovi zajistit po přesném vyčíslení realizačních investičních nákladů, které budou známy až po
provedení výběrového řízení na zhotovitele, zpracování a předložení rozpočtového opatření do
jednání zastupitelstva obce ke schválení
Termín: do 31. 3. 2009
Usnesení ZO č.6/12/2008
Zastupitelstvo obce schvaluje zadání zpracování a následné předkládání žádosti o dotaci na Úpravu
veřejné zeleně z programu MŽP „Péče o krajinu“
Zastupitelstvo obce dále souhlasí se zajištěním finančních prostředků pro realizaci tohoto projektu
v plné výši jeho celkového nákladu na realizaci z rozpočtu obce.
Realizace uvedené akce bude pouze za předpokladu, že bude přiznána požadovaná dotace
a ukládá
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starostovi zajistit plnění usnesení zastupitelstva obce a o výsledku podat zprávu do ZO
Termín plnění: - podání žádosti do 30. 12. 2008
- Informaci do ZO – následně po vydání rozhodnutí o podané žádosti

Usnesení ZO č.6/13/2008
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozhodnutí zakladatele Obce Obrnice snížit kmenové
jmění společnosti Podniku bytového hospodářství s.p. v likvidaci z částky 27.374.000,- Kč na částku
8.164.697,96 Kč a změnu Zakládací listiny na základě žádosti likvidátora, s odkazem na účetní
výkazy a Zprávu auditora
a ukládá
likvidátorovi zajistit všechny úkony související se změnou kmenového jmění a změnou zakládací
listiny
Termín: do 31.12.2008
Usnesení ZO č.6/14/2008
Zastupitelstvo obce schvaluje „Dodatek č. 2 pro tvorbu a čerpání sociálního fondu“ s účinností od
8.10.2008
Usnesení ZO č.6/15/2008
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.7/2008 ke dni 08.10.2008.
Zastupitelstvo současně schvaluje upravený rozpočet jako přebytkový:
Příjmy:
Schválený upravený rozpočet 64 421,3 tis. Kč na upravený ve výši 68 868,3 tis. Kč
Výdaje:
Schválený upravený rozpočet 47 961,3 tis. Kč na upravený ve výši 59 312,3 tis. Kč
a ukládá
starostovi zajistit provedení úpravy rozpočtu do účetnictví a zaslání schváleného upraveného
rozpočtu na Krajský úřad Ústeckého kraje
Termín plnění: do 30. 10. 2008
Usnesení ZO č.6/16/2008
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku Mysliveckému sdružení České Zlatníky ve výši
10 000,- Kč. Prostředky budou využity na opravu myslivecké techniky (traktoru) a zazvěření pernatou
zvěří. Příspěvek bude řádně vyúčtován do 30. 12. 2008. Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu
Smlouvy o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu obce Obrnice
a ukládá
starostovi zajistit realizaci usnesení zastupitelstva
Termín: do 31. 10. 2008
K bodu 17) nebylo přijato žádné usnesení

_________________________
Drahomíra Miklošová v.r.
místostarostka

___________________
Stanislav Zaspal v.r.
starosta
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