Zápis č.1
ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo
dne 8. 3. 2017 v 16. 00 hodin
v budově „Integrovaného centra volnočasových aktivit“
Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva obce
Omluveni: pan Boris Ležal, MUDr. Josef Karas, p. Jan Hrabák. Mgr. Vladimíra Strolená ,
Mgr. Hana Matuštíková a pan Miroslav Caba
Starostka obce paní Drahomíra Miklošová přivítala všechny přítomné na 1. veřejném
zasedání zastupitelstva obce Obrnice v roce 2017 a dále přivítala zástupce Agentury pro
sociální začleňování Úřadu vlády v Praze paní Markétu Fridrichovou, která po bodu Diskuse)
bude prezentovat výsledky průzkumu mezi veřejností v obci Obrnice na téma: „Situační
analýza, která se zabývá skladbou obyvatel a jejich životní situací“
Starostka předala místostarostovi panu Stanislavu Zaspalovi řízení zasedání zastupitelstva
obce.
Program jednání:
Schválení programu
Určení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatelky
Návrhová komise
Kontrola usnesení
Diskuse
Dohoda o užívání stavební a technologické části tepelného zařízení
Odkup st.pozemku p.č. 219/24 a garáže ev.č.144 v k.ú. Obrnice
Prodej části pozemku p.č. 345, druh pozemku ostatní plocha o celkové výměře
23 551 m2 v k.ú. Obrnice
9. Demolice garáží u sběrného dvora
10. OZV č.1/2017 zrušení vyhlášek č. 1/2005, 6/2005, 7/2006, 8/2006, 2/2008 a 3/2008
11. Inventarizační zpráva za rok 2016
12. Rozpočtové opatření č.9/2016 ( na vědomí)
13. Rozpočtové opatření č.1/2017 ( na vědomí)
14. Rozpočtové opatření č.2/2017
15. Různé
16. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bod 1)

Schválení programu

Místostarosta obce konstatoval, že je přítomno 9 členů zastupitelstva obce a je usnášení
schopné. Seznámil přítomné s programem jednání a vyzval přítomné, zda má někdo nějaký
dotaz nebo připomínku k návrhu programu. Žádný dotaz ani připomínka vzneseny nebyly.
Místostarosta dal o schválení programu zasedání ZO hlasovat.
Hlasování

Pro hlasovalo
Proti
Zdržel

9
nikdo
nikdo
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Usnesení ZO č.1/1/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje program zastupitelstva obce dne 8.3.2017
Schválení programu
Určení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatelky
Návrhová komise
Kontrola usnesení
Diskuse
Dohoda o užívání stavební a technologické části tepelného zařízení
Odkup st.pozemku p.č. 219/24 a garáže ev.č.144 v k.ú. Obrnice
Prodej části pozemku p.č. 345, druh pozemku ostatní plocha o celkové výměře
23 551 m2 v k.ú. Obrnice
9. Demolice garáží u sběrného dvora
10. OZV č.1/2017 zrušení vyhlášek č. 1/2005, 6/2005, 7/2006, 8/2006, 2/2008 a 3/2008
11. Inventarizační zpráva za rok 2016
12. Rozpočtové opatření č.9/2016 ( na vědomí)
13. Rozpočtové opatření č.1/2017 ( na vědomí)
14. Rozpočtové opatření č.2/2017
15. Různé
16. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bod 2)

Určení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatelky

K tomuto bodu nebylo vzneseno žádných dotazů ani připomínek, diskuse neproběhla.
Ověřovatelé zápisu paní Ivana Grolmusová
paní Lucie Cabová
Zapisovatelka
paní Renata Lidická
Hlasování

Pro hlasovalo
Proti
Zdržel

9
nikdo
nikdo

Usnesení ZO č.1/2/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu paní Ivanu Grolmusovou a Lucii Cabovou
Zapisovatelka - paní Renata Lidická
Příchod členky ZO Mgr. Vladimíry Strolené a Mgr. Hany Matuštíkové v 16.05 hod. –
přítomno 11 členů ZO
Bod 3)

Návrhová komise

K tomuto bodu nebylo vzneseno žádných dotazů ani připomínek, diskuse neproběhla
Návrhová komise ve složení: paní Bc.Venuše Zaspalová DiS. a pan Jan Houdek
Hlasování

Pro hlasovalo
Proti
Zdržel

11
nikdo
nikdo
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Usnesení ZO č.1/3/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení Bc.Venuše Zaspalová,DiS.
a pan Jan Houdek.
Kontrola usnesení

Bod 4)

Plnění usnesení je samostatnou přílohou k Zápisu č.1/2017.
Příchod člena ZO - pan Miroslav Caba v 16.10 hod. – přítomno 12 členů ZO
Místostarosta podal návrh na revokaci Usnesení ZO č.3/7/2015 z důvodu změny částky
-

Usnesení ZO č.3/7/2015 ve znění:

Zastupitelstvo obce schvaluje odkup pozemků p.č. 54/33 o výměře 5 459 m2, st.p.č. 125 o
výměře 377 m2, p.č. 54/17 o výměře 385 m2, st.p.č. 299 o výměře 376 m2, st.p.č. 405 o
výměře 55 m2, p.č. 420/8 o výměře 2 136 m2, p.č. 54/12 o výměře 403 m2, p.č. 54/34 o
výměře 264 m2 a st.p.č. 62/1 o výměře 835 m2 v k.ú. Obrnice, které jsou zapsány na LV
č.1168 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Most, za smluvní cenu
ve výši 100 000,- Kč
a ukládá
starostce zajistit všechny úkony vedoucí k podpisu Kupní smlouvy a zavkladování změn do
katastru nemovitostí v souladu s platnou legislativou
Změna termínu: do 31.3.2017
a nahrazení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce schvaluje odkup pozemků p.č. 54/33 o výměře 5 459 m2, st.p.č. 125 o
výměře 377 m2, p.č. 54/17 o výměře 385 m2, st.p.č. 299 o výměře 376 m2, st.p.č. 405 o
výměře 55 m2, p.č. 420/8 o výměře 2 136 m2, p.č. 54/12 o výměře 403 m2, p.č. 54/34 o
výměře 264 m2 a st.p.č. 62/1 o výměře 835 m2 v k.ú. Obrnice, které jsou zapsány na LV
č.1168 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Most, za smluvní cenu
ve výši 210 000,- Kč
a ukládá
starostce zajistit všechny úkony vedoucí k podpisu Kupní smlouvy a zavkladování změn do
katastru nemovitostí v souladu s platnou legislativou
Změna termínu: do 31.5.2017
Místostarosta vyzval přítomné, zda má někdo nějaký dotaz nebo připomínku k tomuto návrhu.
Žádný dotaz ani připomínka vzneseny nebyly, diskuse neproběhla.
Místostarosta dal o revokaci Usnesení ZO č.3/7/2015 a novém znění usnesení hlasovat.
Hlasování

Pro hlasovalo
Proti
Zdržel

12
nikdo
nikdo

Usnesení ZO č.1/4 a/2017
Revokace usnesení ve znění:
Zastupitelstvo obce schvaluje odkup pozemků p.č. 54/33 o výměře 5 459 m2, st.p.č. 125 o
výměře 377 m2, p.č. 54/17 o výměře 385 m2, st.p.č. 299 o výměře 376 m2, st.p.č. 405 o
výměře 55 m2, p.č. 420/8 o výměře 2 136 m2, p.č. 54/12 o výměře 403 m2, p.č. 54/34 o
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výměře 264 m2 a st.p.č. 62/1 o výměře 835 m2 v k.ú. Obrnice, které jsou zapsány na LV
č.1168 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Most, za smluvní cenu
ve výši 100 000,- Kč
a ukládá
starostce zajistit všechny úkony vedoucí k podpisu Kupní smlouvy a zavkladování změn do
katastru nemovitostí v souladu s platnou legislativou
Změna termínu: do 31.3.2017
a nahrazení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce schvaluje odkup pozemků p.č. 54/33 o výměře 5 459 m2, st.p.č. 125 o
výměře 377 m2, p.č. 54/17 o výměře 385 m2, st.p.č. 299 o výměře 376 m2, st.p.č. 405 o výměře
55 m2, p.č. 420/8 o výměře 2 136 m2, p.č. 54/12 o výměře 403 m2, p.č. 54/34 o výměře 264 m2
a st.p.č. 62/1 o výměře 835 m2 v k.ú. Obrnice, které jsou zapsány na LV č.1168 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Most, za smluvní cenu ve výši
210 000,- Kč
a ukládá
starostce zajistit všechny úkony vedoucí k podpisu Kupní smlouvy a zavkladování změn do
katastru nemovitostí v souladu s platnou legislativou
Změna termínu: do 31.5.2017
Starostka podala komentář k plnění usnesení – Usnesení ZO č.3/12 b/2015,
Usnesení ZO č.3/4 b/2016 – postup řešení kotelny do 28.2.2017
Starostka informovala přítomné o vývoji situace v řešení kotelny ( firma QUICK I. v.o.s.
žádným způsobem nereaguje na korespondenci …), pověření pro starostku k jednání s právní
kanceláří?
místostarosta -

poděkoval starostce a vyzval zastupitele k vyjádření

p.Caba

-

dotaz, co na to říkají naši právníci …

starostka

-

vzhledem k časové tísni to nebylo s našimi právníky projednáno, záleží
na nás, zda chceme jít k soudu nebo zda chceme předkupní právo na
paneláky….

pí.Zaspalová -

zrekapitulovala, proč byla tato otázka otevřena….

místostarosta -

není jiné řešení než Dohoda o smíru a předkupní právo na paneláky
nebo soud…

Dohoda o narovnání smluvního stavu s předkupním právem na malé sídliště za cenu dle
znaleckého posudku v místě a čase obvyklé
K řešení kotelny zatím nebylo přijato žádné usnesení ( do předložení stanovisek právníků)
Místostarosta vyzval přítomné, zda má ještě někdo nějaký dotaz nebo připomínku ke kontrole
usnesení. Žádná další připomínka ani dotaz vzneseny nebyly
Místostarosta dal o vzetí plnění usnesení na vědomí hlasovat.
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Hlasování

Pro hlasovalo
Proti
Zdržel

12
nikdo
nikdo

Usnesení ZO č.1/4 b/2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení bez připomínek
Zpráva o činnosti Rady Obce Obrnice:
Zpráva o činnosti Rady obce Obrnice č.15 a 16/2016
zastupitelům.

a č.1 a 2/2017 byla předložena

Starostka podala komentář k podaným žádostem o dotaci:
a) Hřbitovní zeď (Ministerstvo zemědělství ČR)
b) Objekt na starém hřišti ( HSRM) – na rekonstrukci budovy na starém
hřišti ( přiznána dotace ve výši 51 000,- Kč)
c) Atrium – ZŠ (HSRM) – dotace nepřiznána
d) Rekvalifikace ( MPSV) – Projekt aktivizace a rekvalifikace
dlouhodobě nezaměstnaných - výzva č.68
e) Čističky v Chanově ( Ministerstvo životního prostředí ČR)
f) Projekt Přátelství – Euroregion Krušnohoří (Přátelství se
Stollbergem)
Dále starostka podala informaci o připravované oslavě 130. výročí hasičů, která proběhne
dne 28.května 2017 v hasičárně.
Místostarosta vyzval přítomné, zda má někdo nějaký dotaz nebo připomínku ke kontrole
usnesení.
Žádný dotaz ani připomínka vzneseny nebyly, diskuse neproběhla
Místostarosta dal o vzetí na vědomí Zprávy o činnosti Rady obce Obrnice č. 15-16/2016
a 1 – 2/2017 hlasovat.
Hlasování

Pro hlasovalo
Proti
Zdržel

12
nikdo
nikdo

Usnesení ZO č.1/4 c/2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady obce Obrnice č. 15-16/2016 a 12/2017 k 8.3.2017
Bod 5)

Diskuse

Místostarosta otevřel diskusi.
Vzhledem k tomu, že žádný příspěvek nebyl do diskuse vznesen, místostarosta diskusi
ukončil.
K tomuto bodu jednání nebylo přijato žádné usnesení
Prezentace výsledků průzkumu Agentury pro sociální začleňování ÚV
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Zástupce Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády v Praze paní Markéta Fridrichová
prezentovala výsledky průzkumu mezi veřejností v obci Obrnice na téma: „ Situační analýza,
která se zabývá skladbou obyvatel a jejich životní situací“
Průzkum byl proveden formou anonymních dotazníků mezi občany ve věku 15 až 65 let a byl
zaměřen na zjištění spokojenosti s životem v obci Obrnice. Na základě zjištěných informací
bude obec moci lépe plánovat aktivity pro své občany.
Výsledky průzkumu byly velice poučné. Starostka vyzvala přítomné, zda má někdo nějaký
dotaz nebo připomínku k prezentaci.
Žádné otázky z řad zastupitelů nebo veřejnosti vzneseny nebyly, starostka proto poděkovala
paní Fridrichové a rozloučila se s ní.
Bod 6)

Dohoda o užívání stavební a technologické části tepelného zařízení

Starostka podala komentář k předložené Dohodě o užívání stavební a technologické části
tepelného zařízení.
V souladu se Zřizovací listinou by byla v případě ukončení Smlouvy se spol. QUICK I.,v.o.s.
provozovatelem kotelny Obrnice Technické služby Obrnice, příspěvková organizace.
Pro zajištění této činnosti je nutné získat licenci pro výrobu a rozvod tepelné energie, kterou
uděluje ERÚ. Jednou z podmínek je doložení vlastnického nebo užívacího práva. Obec
Obrnice a Technické služby Obrnice uzavřely Dohodu o užívání technologické části TH, která
byla včas na ERÚ doručena. Zástupce ERÚ ještě požaduje Dohodu o užívání stavební části. Z
tohoto důvodu je předložena k projednání doplněna Dohoda o stavební část.
Uzavření Dohody o užívání stavební a technologické části tepelného zařízení mezi Obcí
Obrnice a Technickými službami Obrnice, příspěvková organizace, bylo projednáno a
schváleno v Radě obce dne 7.2.2014 – Usnesení RO č.2/4/2017 s doporučením ZO uzavření
Dohody schválit.
Místostarosta vyzval přítomné, zda má někdo nějaký dotaz nebo připomínku k tomuto bodu
jednání. Žádný dotaz ani připomínka vzneseny nebyly, diskuse neproběhla.
Místostarosta dal o schválení uzavření Dohody o užívání stavební a technologické části
tepelného zařízení mezi Obcí Obrnice a TS Obrnice hlasovat.
Hlasování

Pro hlasovalo
Proti
Zdržel

12
nikdo
nikdo

Usnesení ZO č.1/6/2017
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Dohodu o užívání stavební a technologické části
tepelného zařízení uzavřenou mezi Obcí Obrnice (vlastník) a Technickými službami Obrnice,
příspěvková organizace (provozovatel) a pověřuje starostku k jejímu podpisu
a ukládá
starostce obce smlouvu podepsat a předat řediteli Technických služeb Obrnice, p.o.
Termín: do 15.3.2017

Bod 7)

Odkup st.pozemku p.č. 219/24 a garáže ev.č.144 v k.ú.Obrnice

Do jednání Zastupitelstva obce je předložen návrh na odkoupení stavebního pozemku p.č.
219/24, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – garáž ev.č. 144 o
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celkové výměře 21 m2 v k.ú.Obrnice, od Mgr. Miroslavy Kuřákové, bytem Lipová 671/31,
Most, za symbolickou cenu 500,- Kč.
Důvodem odkupu je zájem obce dořešit situaci týkající se zdevastovaných garáží
v k.ú.Obrnice.
Záměr odkupu byl projednán a schválen v Radě obce dne 7.2.2017 – Usnesení RO
č.2/10/2017 a v době od 8.2. – 23. 2. 2017 zveřejněn dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů bez připomínek veřejnosti.
Odkoupení st.pozemku p.č. 219/24 a garáže ev.č.144 od Mgr. Miroslavy Kuřákové bylo
projednáno v Radě obce dne 8.3.2017 – Usnesení RO č.3/6/2017 s doporučením ZO tento
odkup schválit a ve finančním výboru dne 6.3.2017 také s doporučením ZO tento odkup
schválit.
Místostarosta vyzval přítomné, zda má někdo nějaký dotaz nebo připomínku k tomuto bodu
jednání. Žádný dotaz ani připomínka vzneseny nebyly, diskuse neproběhla.
Místostarosta dal o schválení odkupu st.pozemku p.č. 219/24 a garáže ev.č.144 za částku
500,- Kč od Mgr. Miroslavy Kuřákové hlasovat.
Hlasování

Pro hlasovalo
Proti
Zdržel

12
nikdo
nikdo

Usnesení ZO č.1/7/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení stavebního pozemku p.č. 219/24, druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – garáž ev.č. 144 o celkové výměře 21 m2
v k.ú.Obrnice, zapsáno na LV č.509 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Most od Mgr. Miroslavy Kuřákové, bytem Lipová 671/31, Most, za symbolickou
cenu ve výši 500,- Kč
a ukládá
starostce zajistit všechny úkony vedoucí k podpisu Kupní smlouvy a zavkladování změn do
katastru nemovitostí v souladu s platnou legislativou
Termín plnění: 15.4.2017
Bod 8)
Prodej části pozemku p.č. 345, druh pozemku ostatní plocha o celkové
výměře 23 551 m2 v k.ú.Obrnice
Do jednání Zastupitelstva obce je předložen návrh prodeje pozemku p.č. 345, druh pozemku
ostatní plocha, o velikosti 10 500 m2 z celkové výměry 23 551 m2 v k.ú.Obrnice společnosti
VELLERIN a.s., Jinočany 36, PSČ 252 25 Jinočany, IČ 24146722, za cenu dle znaleckého
posudku ve výši 210 000,- Kč.
Pozemek p.č. 345/2 o velikosti 10 500 m2 vznikl na základě geometrického plánu č.46313/2015 a byl oddělen od parcely p.č. 345 v k.ú.Obrnice. Znalecký posudek č.1786-35/2016
vyhotovil Ing.Ladislav Hovorka, bytem Budovatelů 2929, 434 01 Most.
Obec Obrnice má zájem získat do svého vlastnictví pozemky 54/33 o výměře 5 459 m2, st. p.
č. 125 o výměře 377 m2, p. č. 54/17 o výměře 385 m2, st. p. č. 299 o výměře 376 m2, st. p. č.
405 o výměře 55 m2, p. č. 420/8 o výměře 2136 m2, p. č. 54/12 o výměře 403 m2, p. č. 54/34
o výměře 264 m2 a st. p. č. 62/1 o výměře 835 m2 v k. ú. Obrnice, které jsou zapsány na LV č.
1168, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Most pro společnost
VELLERIN, a.s.
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Z výše uvedeného důvodu vyvolala obec Obrnice jednání se společností VELLERIN a.s.
ohledně získání těchto pozemků. Společnost VELLERIN, a.s. přišla s nabídkou směny
pozemků, které jsou ve vlastnictví společnosti za část pozemku p. č. 345 v k. ú. Obrnice ve
vlastnictví obce Obrnice o velikosti, která by odpovídala velikosti předmětných pozemků a
bude definována geodetickým zaměřením.
Vzhledem k tomu, že směna pozemků je ekonomicky nevýhodná, je podán návrh na prodej a
nákup předmětných pozemků.
Získané pozemky budou ze strany obce využity k realizaci záměru zázemí pro Technické
služby Obrnice.
Záměr prodeje části pozemku p.č. 345 v k.ú.Obrnice byl projednán a schválen Radou obce
Obrnice dne 15.12.2016 – Usnesení RO č.16/11/2016 a zveřejněn na úřední desce v době od
16.12. – 31.12.2016 dle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bez
připomínek veřejnosti.
Prodej části pozemku p.č. 345 v k.ú.Obrnice společnosti VELLERIN a.s. byl projednán
v Radě obce dne 8.3.2017 – Usnesení RO č.3/5/2017 s doporučením ZO toto schválit a ve
finančním výboru dne 6.3.2017 také s doporučením ZO tento prodej schválit.
Místostarosta vyzval přítomné, zda má někdo nějaký dotaz nebo připomínku k tomuto bodu
jednání. Žádný dotaz ani připomínka vzneseny nebyly, diskuse neproběhla.
Místostarosta dal o schválení prodeje části pozemku p.č. 345 o velikosti 10 500 m2
společnosti VELLERIN a.s. hlasovat.
Hlasování

Pro hlasovalo
Proti
Zdržel

12
nikdo
nikdo

Usnesení ZO č.1/8/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 345/2 o velikosti 10 500 m2, který vznikl
na základě geometrického plánu č. 463-13/2015 a byl oddělen od parcely p. č. 345 v k. ú.
Obrnice společnosti VELLERIN a.s., Jinočany 36, PSČ 252 25 Jinočany, IČ 24146722
Pozemek bude prodán za cenu dle znaleckého posudku č. 1786-35/2016, vyhotoveného Ing.
Ladislavem Hovorkou, bytem Budovatelů 2929, Most, ve výši 210 000,- Kč.
a ukládá
starostce zajistit všechny úkony vedoucí k podpisu Kupní smlouvy a zavkladování změn do
katastru nemovitostí v souladu s platnou legislativou
Termín plnění: 31.5.2017
Bod 9)

Demolice garáží u sběrného dvora

Starostka podala komentář k návrhu na demolici garáží u sběrného dvora v Obrnicích.
Obec Obrnice dlouhodobě usiluje o dořešení situace týkající se zdevastovaných garáží u
sběrného dvora v k. ú. Obrnice, protože situace v těchto garážích je skutečně kritická a
havarijní a od roku 2012 se jí podařilo získat do vlastnictví již 28 garáží z celkového počtu 31.
Obec požádala v roce 2015 o vydání Rozhodnutí povolení odstranění stavby a v té době
vlastnila pouze 21 garáží. K jednoduché projektové dokumentaci k demolici garáží byl
zpracován i rozpočet, který představuje částku 1 milion korun za provedení demolice všech
garáží. Tato částka by však měla být nižší po provedeném výběrovém řízení na zhotovitele
stavby.
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Odchod člena ZO paní Venuše Zaspalové v 17.20 hod. – přítomno 11 členů ZO
Návrh na demolici garáží u sběrného dvora byl projednán v Radě obce dne 8.3.2017 –
Usnesení RO č.3/14/2017 s doporučením ZO realizaci demolice garáží u sběrného dvora
schválit
Místostarosta vyzval přítomné, zda má někdo nějaký dotaz nebo připomínku k tomuto bodu
jednání. Žádný dotaz ani připomínka vzneseny nebyly, diskuse neproběhla.
Místostarosta dal o schválení demolice garáží u sběrného dvora hlasovat.
Hlasování
Pro hlasovalo
11
Proti
nikdo
Zdržel
nikdo
Usnesení ZO č.1/9/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci demolice garáží u sběrného dvora v Obrnicích
a ukládá
starostce zajistit všechny úkony vedoucí ke zmíněné realizaci ( dokončit kroky vedoucí
k převodu do vlastnictví obce u zbývajících dvou garáží na p.p.č. 219/24 a 219/2, provést
výběrové řízení na zhotovitele demoličních prací)
Termín plnění: 15.5.2017
Bod 10)
3/2008

OZV č.1/2017 – Zrušení vyhlášek č.1/2005, 6/2005, 7/2006, 8/2006, 2/2008 a

Místostarosta podal komentář k návrhu vydat OZV č.1/2017, kterou se zrušují některé obecně
závazné vyhlášky týkající se vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje
bydlení“. V této době již vyhlášky neplní svůj účel.
Jedná se o vyhlášky:
a) č.1/2005, O vytvoření a použití účelových prostředků „FONDU ROZVOJE
BYDLENÍ“ na území obce Obrnice k aktivnímu ovlivňování územních potřeb, ze dne
28.2.2005
b) č.6/2005, O vytvoření a použití účelových prostředků „FONDU ROZVOJE
BYDLENÍ“ území obce Obrnice k aktivnímu ovlivňování územních potřeb, ze dne
14.12.2005
c) č.7/2006, o změně a doplnění obecně závazné vyhlášky č.1/2005, O vytvoření a
použití účelových prostředků „FONDU ROZVOJE BYDLENÍ“ na území obce
Obrnice k aktivnímu ovlivňování územních potřeb – dodatek č.1 ze dne 10.7.2006
d) č.8/2006, o změně a doplnění obecně závazné vyhlášky č.6/2005, O vytvoření a
použití účelových prostředků „FONDU ROZVOJE BYDLENÍ“ na území obce
Obrnice k aktivnímu ovlivňování územních potřeb – dodatek č.1 ze dne 11.9.2006
e) č.2/2008, o změně a doplnění obecně závazné vyhlášky č.1/2005 o vytvoření a použití
účelových prostředků „FONDU ROZVOJE BYDLENÍ“ ze dne 6.2.2008
f) č.3/2008, o změně a doplnění obecně závazné vyhlášky č.6/2005 o vytvoření a použití
účelových prostředků „FONDU ROZVOJE BYDLENÍ“ ze dne 6.2.2008
Návrh na vydání OZV č.1/2017 je na základě doporučení Mgr. Martina Pecha, vedoucího
odd.dozoru Ústí nad Labem, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra
České republiky.
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Příchod člena ZO paní Venuše Zaspalové v 17.25 hod. – přítomno 12 členů ZO
Vydání OZV č.1/2017 bylo projednáno v Radě obce dne 16.1.2017 – Usnesení RO
č.1/12/2017s doporučením ZO vydání OZV č.1/2017 schválit .
Místostarosta vyzval přítomné, zda má někdo nějaký dotaz nebo připomínku k tomuto bodu
jednání. Žádný dotaz ani připomínka vzneseny nebyly, diskuse neproběhla.
Místostarosta dal o schválení vydání OZV č.1/2017 hlasovat.
Hlasování

Pro hlasovalo
Proti
Zdržel

12
nikdo
nikdo

Usnesení ZO č. 1/10/2017
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje vydání OZV č.1/2017, kterou se zrušují
obecně závazné vyhlášky: č.1/2005 ze dne 28.2.2005, č.6/2005 ze dne 14.12.2005, č.7/2006 ze
dne 10.7.2006, č.8/2006 ze dne 11.9.2006, č.2/2008 ze dne 6.2.2008 a č. 3/2008 ze dne
6.2.2008
a ukládá
starostce zajistit zveřejnění OZV č.1/2017 na úřední desce
Termín plnění: 9.3.2017
Bod 11)

Inventarizační zpráva za rok 2016

Starostka podala komentář k předložené Inventarizační zprávě z provedené periodické
inventarizace majetku, pohledávek a závazků Obce Obrnice k 31.12.2016.
Inventarizace byla provedena v řádně stanoveném termínu dle schváleného plánu inventur
projednaného v Radě obce dne 9.11.2016 - Usnesení RO č.14/27/2016
Při porovnání skutečného stavu zjištěného inventarizací na účetní stav nebylo shledáno
rozdílu.
Ve zprávě je uveden návrh na vyřazení drobného hmotného majetku v celkové výši
56 827,70 Kč .
Inventarizační zpráva bude součástí schvalování účetní závěrky obce Obrnice za rok 2016,
která musí být dle zákona schválena do konce června 2017
Inventarizační zpráva za rok 2016 byla projednána v Radě obce dne 8.3.2017 – Usnesení RO
č.3/9/2017 s doporučením ZO schválit zprávu a vyřazení drobného hmotného majetku
z účetnictví a evidence a ve finančním výboru dne 6.3.2017 také s doporučením ZO obojí
schválit
Místostarosta vyzval přítomné, zda má někdo nějaký dotaz nebo připomínku k tomuto bodu
jednání. Žádný dotaz ani připomínka vzneseny nebyly, diskuse neproběhla.
Místostarosta dal hlasovat o schválení Inventarizační zprávy za rok 2016 a o vyřazení
drobného hmotného majetku z účetnictví a evidence celkem ve výši 56 827,70 Kč
Hlasování

Pro hlasovalo
Proti
Zdržel

12
nikdo
nikdo

Usnesení ZO č. 1/11 a/2017
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Zastupitelstvo obce schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2016.
Projednaná zpráva bude součástí schvalování účetní závěrky obce Obrnice za rok 2016, která
musí být schválena do 30.6.2017
Usnesení ZO č.1/11 b/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení z účetní evidence drobného hmotného majetku
v celkové hodnotě 56 827,70 Kč
a ukládá
starostce zajistit likvidaci uvedeného majetku v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o
odpadech a vyřazení z účetní evidence
Termín: 31.3.2017
Bod 12)

Rozpočtové opatření č.9/2016 ( na vědomí)

Starostka podala komentář k předloženému Rozpočtovému opatření č.9/2016 k 30.12.2016.
Předložené rozpočtové opatření je sestaveno dle potřeb obce a v souladu se zákonem č.
250/2000 Sb. § 16 odst. 2 (rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, jde-li o změnu ve
finančních vztazích k jinému rozpočtu) a dále v souladu s určením pravomocí k rozpočtovým
opatřením dle § 102, odst.2 písm.a) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, dle Usnesení ZO
č.7/17/2014 ze dne 17.12.2014.
Rozpisy jednotlivých upravovaných položek jsou uvedeny v příloze č.1 dle rozpočtové
skladby a skládají se z jedné části:
1) jsou navržena rozpočtová opatření, ovlivňující výši rozpočtu v příjmech + 5 417
tis.Kč, ve výdajích v celkové výši + 3 961 tis. Kč a financování ve výši – 1 456
tis.Kč.
Rozpočtové opatření č.9/2016 bylo projednáno a schváleno v Radě obce dne 16.01.2017 Usnesení RO č.1/16/2017.
Místostarosta vyzval přítomné, zda má někdo nějaký dotaz nebo připomínku k tomuto bodu
jednání. Žádný dotaz ani připomínka vzneseny nebyly, diskuse neproběhla.
Místostarosta dal o schválení Rozpočtového opatření č.9/2016 hlasovat.
Hlasování

Pro hlasovalo
Proti
Zdržel

12
nikdo
nikdo

Usnesení ZO č.1/12/2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.9/2016, které bylo schváleno Radou
obce Obrnice dne 16.01.2017 – Usnesení RO č.1/16/2017

Bod 13)

Rozpočtové opatření č.1/2017 (na vědomí)

Starostka podala komentář k předloženému Rozpočtovému opatření č.1/2017 k 07.02.2017.
Předložené rozpočtové opatření je sestaveno v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. a
v souladu s určením pravomocí k rozpočtovým opatřením dle § 102, ost. 2 písm.a) zákona č.
128/2000Sb. o obcích, dle Usnesení ZO č.7/17/2014 ze dne 17.12.2014.
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Rozpisy jednotlivých upravovaných položek jsou uvedeny v příloze č.1 dle rozpočtové
skladby, a skládají se z jedné částí:
1) jsou navržena rozpočtová opatření, ovlivňující výši rozpočtu v příjmech + 493 tis.
Kč, ve výdajích v celkové výši + 493 tis. Kč
Rozpočtové opatření č.1/2017 bylo projednáno a schváleno v Radě obce dne 07.02.2017 Usnesení RO č.2/6/2017.
Místostarosta vyzval přítomné, zda má někdo nějaký dotaz nebo připomínku k tomuto bodu
jednání. Žádný dotaz ani připomínka vzneseny nebyly, diskuse neproběhla.
Místostarosta dal o schválení Rozpočtového opatření č.1/2017 hlasovat.
Hlasování

Pro hlasovalo
Proti
Zdržel

12
nikdo
nikdo

Usnesení ZO č.1/13/2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.1/2017, které bylo schváleno Radou
obce Obrnice dne 07.02.2017 – Usnesení RO č.2/6/2017
Bod 14)

Rozpočtové opatření č.2/2017

a) Rozpočtové opatření č.2/2017
Do jednání Zastupitelstva obce je předložen návrh Rozpočtového opatření č.2/2017
k 08.03.2017, ke kterému starostka podala komentář.
Předložené rozpočtové opatření je sestaveno dle potřeb obce a v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb. § 16 odst. 1-4.
Rozpisy jednotlivých upravovaných položek jsou uvedeny v příloze č.1 dle rozpočtové
skladby, a skládají se ze dvou částí:
 jsou navržena rozpočtová opatření, ovlivňující výši rozpočtu v příjmech + 3 888,9
tis.Kč, financování – 161 tis.Kč a ve výdajích v celkové výši + 3 727,9 tis.Kč
 jsou navržena rozpočtová opatření ve výdajích, neovlivňující výši rozpočtu
v celkové výši 2 600 tis. Kč
Rozpočtové opatření č.2/2017 bylo projednáno v Radě obce dne 08.03.2017 - Usnesení RO
č.3/8 a/2017 s doporučením ZO toto schválit a dále pak ve finančním výboru dne 06.03.2017
taktéž s doporučením rozpočtové opatření č.2/2017 schválit.
Místostarosta vyzval přítomné, zda má někdo nějaký dotaz nebo připomínku k tomuto bodu
jednání. Žádný dotaz ani připomínka vzneseny nebyly, diskuse neproběhla.
Místostarosta dal o schválení Rozpočtového opatření č.2/2017 hlasovat.
Hlasování
Pro hlasovalo
12
Proti
nikdo
Zdržel
nikdo
Usnesení ZO č.1/14 a/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.2/2017 ke dni 08.03.2017 .
Zastupitelstvo obce současně schvaluje upravený rozpočet jako schodkový (schodek ve výši
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1 878 tis. Kč) přičemž:
příjmy:
jsou ve výši 35 800,9 tis. Kč
financování v příjmech činí 3 978 tis. Kč
výdaje:
jsou ve výši 37 678,9 tis. Kč
financování ve výdajích činí 2 100 tis. Kč
a ukládá:
starostce zajistit provedení úpravy rozpočtu do účetnictví a zaslání schváleného upraveného
rozpočtu na Krajský úřad Ústeckého kraje.
Termín plnění: dle harmonogramu, který bude zaslán Krajským úřadem
b) Výsledky plnění rozpočtu obce za 1 – 12/2016
Starostka podala komentář k informačnímu materiálu Výsledky plnění rozpočtu obce za 112/2016. Příjmy jsou naplněny ve výši 64 767 718,88 Kč včetně financování, což je 104,05%
plnění z celkového objemu příjmů rozpočtu.
Výdaje jsou čerpány v celkové výši 59 302 027,28 Kč včetně financování, což je 95,27%
z celkového objemu výdajů rozpočtu.
Výsledek rozpočtového hospodaření zjistíme rozdílem mezi příjmy a výdaji bez zapojení
financování (tzv. saldo příjmů a výdajů). Tento výsledek činí za období 1-12/2016
(64 767 718,88 – 49 948 707,81) + 14 819 011,07 Kč.
Výsledek rozpočtového hospodaření při zapojení financování tj. při splacení úvěrů v roce
2016 je +5 465 691,60 Kč (64 767 718,88 – 59 302 027,28).
Plnění rozpočtu za 1-12/2016 bylo projednáno v Radě obce dne 8.3.2017 –
Usnesení RO č.3/8 b/2017 s doporučením ZO vzít tyto výsledky na vědomí a ve finančním
výboru dne 6.3.2017 s doporučením ZO vzít výsledky na vědomí.
Místostarosta vyzval přítomné, zda má někdo nějaký dotaz nebo připomínku k tomuto bodu
jednání. Žádný dotaz ani připomínka vzneseny nebyly, diskuse neproběhla.
Místostarosta dal o vzetí na vědomí výsledky realizace rozpočtu obce za 1 – 12/2016
hlasovat.
Hlasování

Pro hlasovalo
Proti
Zdržel

12
nikdo
nikdo

Usnesení ZO č.1/14 b/2017
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí výsledky realizace rozpočtu Obce Obrnice
za období 1 – 12/2016.

Bod 15)

Různé

Žádný příspěvek v rámci bodu Různé) vznesen nebyl.
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K tomuto bodu jednání nebylo přijato žádné usnesení

Bod 16)

Závěr

Slovo bylo předáno paní starostce Drahomíře Miklošové.
Starostka obce paní Drahomíra Miklošová poděkovala zastupitelům za účast a spolupráci.
Příští Zastupitelstvo obce Obrnice bude zasedat dle potřeby
Jednání ukončeno v 17.45 hod.
Ověřovatelé:
paní Ivana Grolmusová

_____________________

paní Lucie Cabová

_____________________

Zapisovatelka:
pí. Renata Lidická

_____________________

Obrnice dne 17.3.2017
____________________
Drahomíra Miklošová
starostka obce
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