Usnesení č. 7
ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo
dne 19.12. 2007 v 16.00 hodin
v hasičárně

Usnesení ZO č.7/1a/2007
Zastupitelstvo obce schválilo rozšíření programu o bod:
„Dodatek č.1 ke Zřizovací listině Základní školy, Obrnice“
Usnesení ZO č.7/1b/2007
Zastupitelstvo obce schválilo rozšíření programu o bod:
„Dodatek č.1 ke Zřizovací listině Mateřské školy, Obrnice“
Usnesení ZO č.7/1c/2007
Zastupitelstvo obce schválilo rozšířený program jednání ZO konaném dne 19.12.2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení a schválení programu
Určení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatelky
Návrhová komise
Kontrola usnesení
Diskuse
Prodej bytových jednotek dle Zásad pro privatizaci bytového fondu ve
vlastnictví obce
7. Obecně závazná vyhláška 1/2007 o místním poplatku za komunální odpad
8. Záměr obce bezúplatné převzetí pozemků a garáží v k.ú.Chanov
9. Kasárna Vtelno „Zadávací dokumentace“ pro výběrové řízení
10. Rozpočtová opatření
11. Rozpočet na rok 2008
12. Vyřazení majetku z účetní evidence
13. Dodatek č.1 k „Zásadám o tvorbě a čerpání sociálního fondu“
14. Prodej pozemku p.č.115/2 v k.ú.Obrnice – p.Macko
15. Prodej pozemku p.č.1028 v k.ú. Obrnice – manželé Štekrovi
16. Dodatek č.3 ke Zřizovací listině Základní školy, Obrnice
17. Dodatek č.1 ke Zřizovací listině Mateřské školy, Obrnice
18. Různé
19. Závěr

Usnesení ZO č.7/2/2007
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu ve složení pí. Marie Vávrová a paní Hana
Matuštíková
Usnesení ZO č.7/3/2007
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení paní Augustová Alexandra a p.
Boris Ležal
Usnesení ZO č.7/4/2007
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení

Usnesení ZO č.7/6/2007
Zastupitelstvo obce Obrnice schvaluje prodej bytových jednotek dle Zásad pro privatizaci
bytového fondu ve vlastnictví obce, jedná se o tyto bytové jednotky:





201/25
205/1
205/14
187/1

Jana a Pavel ŽANDOVI
Monika WASSERBAUEROVÁ
Ladislav a Monika JAŠMINSKÝCH
Romana MATĚJKOVÁ

a ukládá
starostovi zajistit realizaci schváleného prodeje
Termín plnění: 30.6.2008
Usnesení ZO č.7/7/2007
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Obrnice č. 1/2007 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů v obci Obrnice s účinností od 3.1.2008.
Touto vyhláškou se zvyšuje místní poplatek na 498,- Kč /poplatník/rok a také se zrušuje
k 2.1. 2008 Obecně závazná vyhláška obce Obrnice č. 5/2005 ze dne 14.12.2005
a ukládá
starostovi zveřejnit obecně závaznou vyhlášku obce Obrnice č. 1/2007 a zajistit seznámení
správců bytového fondu v obci
Termín plnění: ihned
Usnesení ZO č.7/8/2007
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr bezúplatné převzetí do vlastnictví Obce Obrnice
pozemky a garáže v k.ú. Chanov.
Jedná se o tyto vlastníky :
• Ev.č. garáže 231, parcela č. 56/3 Jan Kolinčák, Ludmila
• Ev.č. garáže 243, parcela č. 59/7 Alena Černá
• Ev.č. garáže 281, parcela č. 61/6 Jiří Vítek, Jana
• Ev.č. garáže 235, parcela č. 56/7 Věra Kozlová
a ukládá
starostovi obce zajistit zveřejnění v souladu se Zákonem o obcích na úřední desce obce
Obrnice a s usnesením ZO seznámit všechny čtyři vlastníky nemovitostí.
Termín plnění:

do 31.1. 2008

Usnesení ZO č.7/9/2007
Zastupitelstvo obce schvaluje „Zadávací dokumentaci“ pro vyhlášení výběrového řízení na
prodej nemovitostí v areálu „Kasáren - Vtelno“ 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.
a ukládá
starostovi obce zajistit realizaci výběrového řízení v nejbližším možném termínu po převzetí
areálu Kasáren – Vtelno do vlastnictví Obce Obrnice.

Usnesení ZO č.7/10/2007
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2007 ke dni 19.12.2007.
Zastupitelstvo současně schvaluje upravený rozpočet:
Příjmy: schválený upravený rozpočet 47 948 tis. Kč na upravený ve výši 43 990 tis. Kč
Výdaje: schválený upravený rozpočet 47 948 tis. Kč na upravený ve výši 43 990 tis. Kč.
a ukládá
starostovi zajistit provedení úpravy rozpočtu do účetnictví a zaslání schváleného upraveného
rozpočtu na Krajský úřad Ústeckého kraje.
Termín plnění:
do 21.12.2007
Usnesení ZO č.7/11/2007
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh rozpočtu na rok 2008 v celkové výši:
Příjmy: 42 019 000,-- Kč
Výdaje: 42 019 000,-- Kč
a ukládá:
starostovi zajistit provedení schváleného rozpočtu do účetnictví a zaslání schváleného
rozpočtu na Krajský úřad Ústeckého kraje
Termín plnění:
do 15.2.2008
Usnesení ZO č.7/12/2007
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení majetku obce z účetní evidence v celkové výši
21 192 135,95 Kč dle protokolů č. 1 – 15/2007 o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
a ukládá
starostovi zajistit vyřazení z účetní evidence s promítnutím do inventarizace majetku
k 31.12.2007
Termín plnění: bezodkladně
Usnesení ZO č.7/13/2007
Zastupitelstvo obce schvaluje „Dodatek č. 1k Zásadám pro tvorbu a čerpání sociálního
fondu“ s účinností od 1. ledna 2008.
a ukládá
starostovi zajistit čerpání Sociálního fondu v souladu se Zásadami vč. Dodatku č.1.
Termín: průběžně
Usnesení ZO č.7/14/2007
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č.115/86 (ostatní plocha, jiná plocha) o
výměře cca 884 m2 (z původní celkové výměry 23 439m2) ve vlastnictví obce, v k.ú. obce
Obrnice, panu Juraji Mackovi, bytem Nová výstavba čp. 220, Obrnice, za cenu dle znaleckého
posudku vč. všech souvisejících nákladů ( geometrický plán, znalecký posudek, příp. další )
a ukládá
starostovi zajistit přípravu kupní smlouvy a pověřuje ho k podpisu smlouvy.
Termín plnění:

do 28.2. 2008

Usnesení ZO č.7/15/2007
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č.1028 (zahrada) o výměře 335 m2 ve
vlastnictví obce Obrnice, k.ú. Obrnice, manželům Richardu a Heleně Štekrovým, bytem
Nádražní čp. 82, 435 21 Obrnice, za cenu dle znaleckého posudku vč. všech souvisejících
nákladů (znalecký posudek,příp.další )
a ukládá
starostovi zajistit přípravu kupní smlouvy a pověřuje ho k podpisu smlouvy.
Termín plnění:

28.2.2008

Usnesení ZO č.7/16/2007
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Dodatek č.3 ke zřizovací listině Základní školy
Obrnice, okres Most, příspěvkové organizace a pověřuje starostu k jeho podpisu
a ukládá :
starostovi obce zajistit vyhotovení úplného znění Zřizovací listiny Základní školy Obrnice,
okres Most, příspěvková organizace.
Termín : do 31.1.2008
Usnesení ZO č.7/17/2007
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Dodatek č.1 ke zřizovací listině Mateřské školy
Obrnice, okres Most, příspěvkové organizace a pověřuje starostu k jeho podpisu
a ukládá :
starostovi obce zajistit vyhotovení úplného znění Zřizovací listiny Mateřské školy Obrnice,
okres Most, příspěvková organizace.
Termín : do 31.1.2008
Usnesení ZO č.7/19/2007
ZO schvaluje všechna přijatá usnesení z jednání ZO, tak jak jsou uvedena u jednotlivých bodů
programu, včetně ukládacích částí.

Zaspal Stanislav v.r.
starosta obce

