Usnesení
1/1/2007 – 1/21/2007
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce, konaného
dne 12.03.2007 od 16.00 hod. v budově staré základní
školy.
Zastupitelstvo obce:
1)

Určuje
1.1. Ověřovatele zápisu :

2)

pí Hanu Matuštíkovou
pí Marii Vávrovou

Schvaluje
1/1a/2007
1/1b/2007
1/3/2007
Vokáč
1/7/2007

1/8/2007
1/11/2007
1/13/2007

1/14/2007

1/15/2007
1/16/2007

stažení bodů č. 9 a 10 z programu jednání
program dnešního jednání
návrhovou komisi ve složení Mgr. Vladimír Šiman a Milan
prodej BJ dle „Zásad pro privatizaci bytového fondu ve
vlastnictví obce“, jedná se o tyto bytové jednotky:
- Olga a Jaroslav Pospíšilovi, Nová výstavba 186/3
- Jaroslava Macková, Nová výstavba 194/4
- Milada Hanzalová, Nová výstavba 194/7
- Ludmila Abrahámová, Nová výstavba 201/18
- Jitka Hrubá, Nová výstavba 204/3
- Růžena Weitzová, Nová výstavba 204/4
rozšíření finančního a kontrolního výboru o členy dle
přiloženého seznamu
odepsání dluhu ve výši 59.693,- Kč v čp. 195 čb. 2
prodej podílových listů u Investiční kapitálové společnosti KB
a.s. a převod finančních prostředků zpět na účet FRR, vedený u
KB a.s., Most
- a vyhrazuje si rozhodnutí o schválení návrhu investičního
záměru – I.etapa, včetně postupu, vedoucího k zajištění
finančních prostředků na realizaci investičního záměru v obci
Obrnice – I.etapa
- investiční záměr s tím, že jeho realizace bude pouze za
předpokladu zajištění financování z dotačních prostředků
v maximální možné výši
záměr prodat pozemek č. 821/49 v k.ú. České Zlatníky pro
Ředitelství silnic a dálnic ČR
a vyslovuje souhlas se stavbou, jejím umístěním a vydáním
územního rozhodnutí se vstupem na pozemek, souhlasí
s vydáním stavebního povolení, jedná se o pozemku v k.ú.
Obrnice p.č. 184/1, 184/2, 998, 992/2

1/17/2007

1/18/2007
1/19/2007

3)

Neschvaluje
1/12/2007

4)

1/21/2007

kontrolu usnesení
zprávu o činnosti rady obce
informaci starosty obce o ukončení činnosti MUDr. Zlatuše
Pecové v obci Obrnice k 31.3.2007
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí
Srpina za rok 2006

Ukládá
1/14/2007

6)

vybudování stomatologické ordinace na náklady obce

Bere na vědomí
1/4/2007
1/5/2007
1/12/2007

5)

rozpočet obce Obrnice na rok 2007 při zapojení financování
v celkové výši příjmů 47,444 tis. Kč a v celkové výši výdajů
47,444 tis.Kč.
paní Drahomíru Miklošovou jako zastupitele obce na
spolupráci s pořizovatelem územního plánu
podání žádosti na účelovou dotaci pro koupi cisternového vozu

- radě obce a starostovi obce zajištění výběru dodavatelů na:
1. zpracování urbanisticko-architektonické studie vymezené
lokality
2. zpracování
dokumentace
v souladu
s urbanistickoarchitektonickou studií
3. zpracovatele žádosti na dotační tituly z Evropských fondů,
případně z jiných zdrojů
- starostovi obce předložení informace o výsledku výběrového
řízení
Termín:
15.04.2007

Pověřuje
1/14/2007

starostu k uzavření a podepsání dodavatelských smluv po
projednání v radě obce, v termínu zajišťujícím včasné
předložení kompletních žádostí po datu vyhlášení výzev
Evropských fondů tak, aby byla zajištěna možnost získání
finančních prostředků na realizaci plánovaných akcí
v maximální možné výši

___________________
Stanislav ZASPAL v.r.
starosta
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