Usnesení č. 2
z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo
dne 24.4. 2013 v 16.00 hodin
v budově „Integrovaného centra volnočasových aktivit“
Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 10 členů zastupitelstva obce

Usnesení ZO č.2/1/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání ZO dne 24.4.2013
Schválení programu
2) Určení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatelky
3) .ávrhová komise
4) Kontrola usnesení
5) Diskuse
6) Prezentace - kogenerační jednotka, tepelné hospodářství
7) Směna výměníku v č.p. 210-212 a č.p. 199
8) Vyúčtování TJ SOKOL Obrnce za rok 2012 a navýšení příspěvku na rok 2013
9) Zpracování projektové dokumentace na sběrný dvůr
10) Zpracování a podání žádosti o dotaci na realizaci sběrného dvora
11) Smlouva o nájmu světelné vánoční výzdoby
12) Rozpočtové opatření č.2/2013
13) Plnění rozpočtu za 1-3/2013
14) Různé
15) Závěr
Hlasování: Pro 10 - Proti 0 - Zdržel 0
Usnesení ZO č.2/2/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu ve složení paní Lucie (ová a pan Jan
Houdek
Hlasování: Pro 10 - Proti 0 - Zdržel 0
Usnesení ZO č.2/3/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení pan Boris Ležal a paní Alexandra
Augstová
Hlasování: Pro 9 - Proti 0 - Zdržel 1 (p.Ležal)
Usnesení ZO č.2/4 a /2013
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení bez připomínek
Usnesení ZO č.2/4 b /2013
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady obce Obrnice č. 2 a 3/2013
k 24.04.2013
K bodu 5) nebylo přijato žádné usnesení
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Usnesení ZO č.2/6/2013
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace při postupu v jednání s potencionálními
zájemci o vybudování kogenerační jednotky na výrobu elektřiny s odběrem tepla a dodávky
plynu
Hlasování: Pro 10 - Proti 0 - Zdržel 0
Usnesení ZO č.2/7/2013
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje provedení směny technologie výměníků tepla a
věcného břemene s firmou QUICK I., Obrnice, v bytových domech ve vlastnictví obce č.p. 199
a č.p. 210-212 a pověřuje starostku k podpisu Smlouvy o směně
Hlasování: Pro 8 - Proti 0 - Zdržel 2
( p.Ležal, p.Zákostelský)
Usnesení ZO č.2/8/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku TJ SOKOL Obrnice o
92 000,- Kč, který vyplynul z výsledku hospodaření za rok 2012
Hlasování: Pro 9 - Proti 0 - Zdržel 1
( p.Zaspal)
V době hlasování přítomno 9 členů ZO
Usnesení ZO č.2/9/2013
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje zadání zpracování projektové dokumentace na
realizaci výstavby sběrného dvora v obci za předpokladu získání souhlasného stanoviska
příslušného vodoprávního úřadu s výstavbou v definovaném záplavovém území
Hlasování: Pro 9 - Proti 0 - Zdržel - 0
Usnesení ZO č.2/10/2013
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje podání žádosti o dotaci na Státní fond životního
prostředí (SFŽP) po vyhlášení dotačního programu na realizaci výstavby sběrného dvora
v obci Obrnice za předpokladu, že bude zpracována projektové dokumentace
Hlasování: Pro 9 - Proti 0 - Zdržel 0
Usnesení ZO č.2/11/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření „Smlouvy o nájmu světelné vánoční výzdoby“ na
dobu 5 let v počtu 2 sady, za roční nájemné 22 000,- Kč bez DPH, se splečností MK-mont
illuminations s.r.o., Průmyslová 6, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČ:254247969
Hlasování: Pro 9 - Proti 0 - Zdržel 0
V době hlasování přítomno 10 členů ZO
Usnesení ZO č.2/12/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.2/2013 ke dni 24.04.2013.
Zastupitelstvo současně schvaluje upravený rozpočet jako přebytkový, přičemž
Příjmy:
jsou ve výši 38 993,6 tis. Kč
financování v příjmech činí 248 tis. Kč
Výdaje:
jsou ve výši 36 109,6 tis. Kč
financování ve výdajích činí 3 132 tis. Kč
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Hlasování: Pro 10 - Proti 0 - Zdržel 0
Usnesení ZO č. 2/13/2013
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí výsledky realizace rozpočtu Obce Obrnice
za období 1-3/2013
Hlasování: Pro 10 - Proti 0 - Zdržel 0

K bodu 14) nebylo přijato žádné usnesení

Stanislav Zaspal v.r.
místostarosta

Drahomíra Miklošová v.r.
starostka
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