Usnesení č. 2
z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo
dne 25. 04. 2007 v 16.00 hodin
v budově staré základní školy
Program
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení a schválení programu
Určení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatelky
Návrhová komise
Kontrola usnesení
Prodej pozemkové parcely č. 821/49 v k.ú. České Zlatníky pro Ředitelství silnic a
dálnic ČR
6. Záměr obce odkoupit části pozemku č.p. 75/39 – cesta v k.ú. Obrnice
7. Záměr obce převzetí do vlastnictví pozemky v k.ú. České Zlatníky č.p. 150/4 a
150/5 (nový hřbitov České Zlatníky)
8. Záměr obce bezúplatné převzetí pozemku č.p. 60/12 a garáže ev.č. 255 v k.ú.
Chanov
9. Půjčka ze Státního fondu rozvoje bydlení
10. Diskuse 1
11. Rozpočtová opatření
12. Výsledky realizace rozpočtu za 1. čtvrtletí 2007
13. Přistoupení k převzetí úvěru 3 000 000,- Kč na zateplení a sanaci balkonů,
Společenství vlastníků domu č.p. 215 -218
14. Různé:
a) Informace o zahájení správního řízení Ministerstva kultury na přemístění
dvojsochy z Českých Zlatníků do Horního Jiřetína
b) Informace o průběhu realizace Investiční akce,,Kotelna,,
c) Informace o podání žádosti o příspěvek na Státní fond dopravní
infrastruktury na bezpečnostní a dopravní značení v obci
d) Průběžná informace o nezávislém auditu hospodaření obce za rok 2006 na
obecním úřadě

15. Diskuse 2
16. Závěr

Usnesení 2/1/2007
Zastupitelstvo obce schválilo program jednání ZO konaném dne 25.4.2007 v předloženém
rozsahu.

Usnesení 2/2/2007
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu ve složení
Matuštíková

Marie Vávrová

a Hana

Usnesení 2/3/2007
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení Mgr. Vladimír Šiman a Milan
Vokáč.

Usnesení 2/4/2007
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení

Usnesení 2/5/2007
ZO schvaluje prodej pozemku v k.ú. České Zlatníky par č. 821/49, o výměře 65 m2 za cenu dle
Znaleckého posudku za 60,- KČ za m2, tj.celkem za 3 900,- Kč, pro Ředitelství silnic a dálnic
ČR, správa Chomutov.
a ukládá
starostovi ve smyslu usnesení informovat Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Chomutov a
pověřuje starostu k uzavření Kupní smlouvy , vč.příslušné doložky.
Termín plnění:
Zodpovídá:

do 31. 5. 2007
starosta

Usnesení 2/6/2007
Zastupitelstvo schvaluje záměr obce odkoupení části pozemku v k.ú. Obrnice, parc.č. 75/39, o
výměře 145 m2 od České republiky, zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, odloučené pracoviště Most.
a ukládá
starostovi zajistit v souladu se Zákonem o obcích další postup vedoucích k realizaci odkupu
předmětného pozemku a s usnesením seznámit Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, odloučené pracoviště Most.
Termín plnění:
Zodpovídá:

do 30.4.2007
starosta

Usnesení 2/7/2007
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr převzetí do vlastnictví pozemky v k.ú. České Zlatníky
par.č. 150/4 o výměře 5 404 m2 a parc.č. 150/5 o výměře 2 042 m2 od Římskokatolické
farnosti, České Zlatníky - (Nový hřbitov České Zlatníky)
Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu na par.č. 150/4 o výměře 5 404 m2 a parc.č.
150/5 o výměře 2 042 m2, v k.ú. České Zlatníky od Římskokatolické farnosti, České Zlatníky,
IČ 63124891.

a ukládá:
starostovi zajistit zveřejnění záměru v souladu se Zákonem o obcích na úřední desce Obce
Obrnice
Termín plnění : do 30.4.2007
ZO ukládá starostovi uzavření Smlouvy darovací po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru
převzetí předmětných pozemků do vlastnictví.
Termín plnění:

do 31.5.2007
starosta obce

Zodpovídá:

Usnesení 2/8/2007
ZO schvaluje záměr bezúplatné převzetí do vlastnictví obce Obrnice, pozemek v k.ú. Chanov,
parc. č. 60/12 a garáž ev. č. 255 od pana Vladimíra Městka, bytem Most
a ukládá
starostovi zajistit zveřejnění záměru v souladu se Zákonem o obcích na úřední desce obce
Obrnice a s usnesením ZO seznámit pana Vladimíra Městka, vlastníka nemovitostí.
Termín plnění:

30. 4. 2007

a ukládá
starostovi zajistit zahájení oslovení všech vlastníků, v jejichž vlastnictví jsou nevyužitelné
demolice garáží s černými skládkami k jednání o bezúplatném převodu do vlastnictví obce
Obrnice.
Termín plnění:
Zodpovídá:

neprodleně
starosta

Usnesení 2/9/2007
ZO revokuje usnesení ZO ze dne 11. 9. 2006, pod č. 5/2006, 2. 11, ve kterém je schválena
další půjčka ze SFRB ve výši 3 mil. Kč
a nahrazuje se usnesením ZO dne 25. 4. 2007 ve znění:
ZO schvaluje podání žádosti na půjčku a její převzetí ve výši 5 mil. Kč na Státní fond rozvoje
bydlení.
a ukládá
starostovi zajistit podání žádosti na SFRB na poskytnutí půjčky na obnovu a
modernizaci bytového fondu v obci Obrnice.
Termín plnění:
Zodpovídá:

do 30.6.2007
starosta

Usnesení 2/11/2007
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2007 ke dni 25.4. 2007
ZO současně schvaluje upravený rozpočet:
Příjmy :
Schválený rozpočet 47 444 tis. Kč na upravený ve výši :
Výdaje:
Schválený rozpočet 47 444 tis. Kč na upravený ve výši :

46 700 tis. Kč
46 700 tis. Kč

a ukládá
starostovi zajistit provedení úpravy rozpočtu do účetnictví a zaslání schváleného upraveného
rozpočtu na Krajský úřad ÚK v Ústí nad Labem.
Termín plnění :
do 26. 4. 2007
Zodpovídá :
starosta

Usnesení 2/12/2007
ZO projednalo a bere na vědomí výsledky realizace rozpočtu obce Obrnice za 1.čtvrtletí 2007
a ukládá
starostovi obce zajistit předložení do jednání ZO výsledky realizace rozpočtu za 1. pololetí
2007
Termín plnění:
do 31. 8. 2007
Zodpovídá :
starosta

Usnesení 2/13/2007
ZO schvaluje přistoupení svým podílem k převzetí úvěru do výše 3 000 000,- Kč na zateplení a
sanaci balkonů na obj. čp. 215 – 218 ve vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu
Nová Výstavba č. p. 215 – 218, Obrnice.
a ukládá
starostovi zajistit seznámení s usnesením předsedkyni společenství JUDr. Todorovovou
Termín plnění:
do 30. 4. 2007
Zodpovídá:
starosta

Usnesení 2/14/2007
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podané informace.

Usnesení 2/15/2007
ZO schvaluje všechna přijatá usnesení z jednání ZO, tak jak jsou uvedena u jednotlivých bodů
programu, včetně ukládacích částí.

____________________
Stanislav Zaspal v.r.
starosta

