Usnesení č.1
z 1. mimořádného zasedání zastupitelstva obce,
které se konalo dne 27.11.2007 v 16.00 hodin
v budově staré Základní školy

Usnesení 1/ MZ/1a/2007
Zastupitelstvo obce schválilo rozšíření programu o bod:
„Výsledky realizace rozpočtu obce Obrnice za období 1 – 9/2007“
Usnesení 1/MZ/1b/2007
Zastupitelstvo obce schválilo program mimořádného jednání ZO konaném dne 27.11.2007
v rozsahu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení a schválení programu
Určení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatelky
Návrhová komise
Kontrola usnesení
Diskuse
Žádost o schválení propagace znaku obce – úřad práce v Mostě
Schválení dodatku ke smlouvě ze SFRB – změna účtu
Prodej bytové jednotky č.186/1, č.p. 187 Obrnice – odstoupení od
smlouvy – pí. Chromá Dáša
9. Stanovisko obce k privatizaci panelových domů ve vlastnictví SŽDC
st. org.
10. Projednání dalšího postupu nakládání s předávaným majetkem areálu
„ Kasárna – Vtelno“
11. Výsledky realizace rozpočtu Obce Obrnice za období 1 – 9/2007
12. Rozpočtová opatření
13. Různé
14. Závěr

Usnesení 1/MZ/2/2007
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu ve složení pí. Hana Matuštíková a pí. Marie
Vávrová
Usnesení 1/MZ/3/2007
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení p.Boris Ležal a pí.Alexandra
Augstová
Usnesení 1/MZ/4/2007
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení

Usnesení 1/MZ/6/2007
ZO schvaluje zaslání znaku obce Obrnice v elektronické podobě a používání znaku
k propagaci Úřadem práce, Most
Usnesení 1/MZ/7/2007
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o úvěru č.190/396-05, ze dne
21.4.2005, uzavřenou se Státním fondem rozvoje bydlení, z důvodu změny čísla bankovního
účtu
a pověřuje
starostu k jeho podpisu
Termín: do 15.12.2007
Usnesení 1/MZ/8/2007
Zastupitelstvo obce schvaluje odstoupení od Smlouvy o převodu vlastnictví, uzavřenou dne
23.6.2004 s pí. Chromou Dášou v rozsahu majetku:
1. jednotka č. 186/1 v budově č.p. 187 na stavební parcele č. st. 241, st. 242,st. 243,
st.244, st.245, st.246, typ jednotky byt nebo nebytový prostor, využití jednotky byt
2. podíl na společných částech domu – budovy č.p. 187 o velikosti 562/23080
3. podíl na pozemcích – stavebních parcelách č. st. 241, st. 242, st.243, st.244, st.246
o velikosti 562/23080
a jeho převzetí do vlastnictví obce
a ukládá
starostovi zajistit všechny právní úkoly vedoucí k realizaci usnesení ZO
Termín: neprodleně
Usnesení 1/MZ/9/2007
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu a místostarostku k jednání se Správou železniční
dopravní cesty, st. org., s cílem zajistit přímý vliv na způsob nakládání s byty v panelových
domech č.p. 207 – 214, ke kterým má právo hospodaření, s oprávněním v rozsahu záměrů
obce:
1. Získat do vlastnictví obce předmětné objekty bezúplatným převodem
v případě nedohody
2. Získat předmětné objekty do správy s rozhodovací pravomocí k obsazování
volných bytů
v případě další nedohody
3. Projednat záměr odkupu předmětných objektů do vlastnictví obce za úplatu v hodnotě
max. do výše 2 mil.Kč za všechny předmětné objekty

a ukládá
starostovi zajistit plnění ZO a o závěrech jednání předložit informaci do nejbližšího jednání
ZO
Termín: neprodleně

Usnesení 1/MZ/10/2007
Zastupitelstvo obce schvaluje zahájení přípravných úkonů, vedoucích k záměru prodeje
areálu „Kasárna-Vtelno“ po jeho převzetí do vlastnictví obce Obrnice, a to za podmínek
stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Zákonem o obcích.
Zastupitelstvo obce si dále vyhrazuje schválení Zadávací dokumentace pro výběrové řízení
a ukládá
starostovi obce zajistit předložení Záměru prodeje a Zadávací dokumentaci pro výběrové
řízení do jednání ZO po převzetí areálu do vlastnictví obce.
Usnesení 1/MZ/11/2007
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí výsledky realizace rozpočtu Obce Obrnice
za období 1 – 9/2007
a ukládá
starostovi obce zajistit předložení do jednání ZO výsledky realizace rozpočtu za rok 2007
Termín plnění: únor 2008
Usnesení 1/MZ/12/2007
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.6/2007 ke dni 27.11.2007.
Zastupitelstvo současně schvaluje upravený rozpočet:
Příjmy: schválený upravený rozpočet 49 307 tis.Kč na upravený ve výši 47 948 tis.Kč
Výdaje:schválený upravený rozpočet 49 307 tis.Kč na upravený ve výši 47 948 tis.Kč
a ukládá
starostovi zajistit provedení úpravy rozpočtu do účetnictví a zaslání schváleného upraveného
rozpočtu na Krajský úřad Ústeckého kraje.
Termín plnění: do 30.11.2007
Usnesení 1/MZ/14/2007
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

