Usnesení č. 2
z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo
dne 25. 3. 2015 v 16.00 hodin
v budově „Integrovaného centra volnočasových aktivit“
Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva obce
Usnesení ZO č.2/1 a/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření programu ZO o bod: Dodatek k Veřejnoprávní
smlouvě o zabezpečení výkonu ve věci projednávání přestupků
Hlasování: Pro 9 - Proti 0 - Zdržel 0
Usnesení ZO č.2/1 b/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání ZO dne 25.3.2015
Schválení programu
Určení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatelky
Návrhová komise
Kontrola usnesení
Diskuse
Revokace usnesení č. 1/21/2015 - Financování projektu „Revitalizace veřejného
prostranství Chanov“
7) Sběrný dvůr - a) Havarijní plán
b) Provozní a havarijní řád
8. Vyhláška OZV č.1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
9. Prodej pozemku p.č. 821/144 a části pozemku p.č. 821/150 k.ú. České Zlatníky
10. Prodej části pozemku 205/1 v k.ú. Chanov
11. Splátkový kalendář
12. Memorandum o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování
13. Rozpočtové opatření č.2/2015
14. Dodatek k Veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení výkonu ve věci projednávání
přestupků - Statutární město Most
15. Různé
16.Závěr
Hlasování: Pro 9 - Proti 0 - Zdržel 0
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Usnesení ZO č.2/2/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu ve složení paní Lucie Cabová a paní Ivana
Grolmusová
Zapisovatelka -paní Renata Lidická
Hlasování: Pro 9 - Proti 0 - Zdržel 0
Usnesení ZO č.2/3/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení Bc.Venuše Zaspalová, Dis.
a Mgr. Vladimíra Strolená
Hlasování: Pro 9 - Proti 0 - Zdržel 0
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Usnesení ZO č.2/4 a/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje revokaci Usnesení ZO č.1/17/2015 v tomto znění:
„Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.4 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování
požární ochrany s obcí Lužice na období 4 let 2015-2018, zastoupenou starostou panem
Ing.Radkem Stehlíkem, se sídlem Lužice č.p. 89, PSČ 435 24 Lužice u Mostu“
a nahrazuje jej usnesením v tomto znění:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.4 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování
požární ochrany s obcí Lužice na rok 2015, zastoupenou starostou panem Ing.Radkem
Stehlíkem, se sídlem Lužice č.p. 89, PSČ 435 24 Lužice u Mostu
Hlasování: Pro 9 - Proti 0 - Zdržel 0
Usnesení ZO č.2/4 b/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení termínu u Usnesení ZO č.2/5/2014 do 31.12.2015
Hlasování: Pro 9 - Proti 0 - Zdržel 0
Usnesení ZO č.2/4 c/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení termínu u Usnesení ZO č.7/9/2014 do 30.6.2015
Hlasování: Pro 9 - Proti 0 - Zdržel 0
Usnesení ZO č.2/4 d/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje revokaci Usnesení ZO č.3/15/2010 ve znění:
„Zastupitelstvo obce schvaluje vyhledání dotačního zdroje, zpracování a podání žádosti o
dotaci na realizaci akce „Přestavba domu č.p.199, Nová výstavba, Obrnice na sociální
bydlení “
Realizace akce je podmíněna získáním dotace z vyhledaného dotačního zdroje a následném
projednání a schválení Zastupitelstvem obce“
a nahrazuje jej usnesením v tomto znění:
„Zastupitelstvo obce schvaluje zahájení kroků vedoucích k procesu demolice objektu č.p.199“
Hlasování: Pro 9 - Proti 0 - Zdržel 0
Usnesení ZO č.2/4 e /2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení bez připomínek
Usnesení ZO č.2/4 f /2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady obce Obrnice č. 1 a 2/2015
k 25.3.2015
K bodu 5) nebylo přijato žádné usnesení
Usnesení ZO č.2/6/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje revokaci Usnesení ZO č.1/21/2015 ve znění:
Zastupitelstvo obce Obrnice schvaluje podání žádosti o dotaci k projektu: Revitalizace
veřejného prostranství Chanov do ROP Severozápad s celkovými náklady 6 200 000,- Kč bez
DPH, 7 500 000,- Kč vč. DPH.
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Zastupitelstvo obce Obrnice schvaluje zajištění financování projektu v následující struktuře:
spolufinancování obce ve výši 15%, což představuje 1 125 000,- Kč vč. DPH a
předfinancování projektu ve výši 85%, což představuje 6 375 000,- Kč vč. DPH
a ukládá:
starostce obce zajistit zpracování a podání žádosti o dotaci na uvedenou akci a její podání
do ROP NUTS2 Severozápad
Termín : do 24.2.215
a nahrazuje jej usnesením v novém znění:
Zastupitelstvo obce Obrnice schvaluje podání žádosti o dotaci k projektu: Revitalizace
veřejného prostranství Chanov do ROP Severozápad s celkovými náklady 8 100 000,- Kč vč.
DPH.
Zastupitelstvo obce Obrnice schvaluje zajištění financování projektu v následující struktuře:
- spolufinancování obce ve výši 15% z celkových způsobilých výdajů projektu, což
představuje 1.200.000 Kč vč. DPH a financování nezpůsobilých výdajů ve výši 100%, což
představuje 100.000 Kč vč. DPH z celkových nákladů projektu,
- předfinancování projektu ve výši celkových nákladů projektu, tedy 100%, což
představuje 8.100.000 Kč vč. DPH
Hlasování: Pro 8 - Proti 1 - Zdržel 0
( pí.Zaspalová)
Usnesení ZO č.2/7 a/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje vydání „Havarijního plánu“ pro Sběrný dvůr Obrnice vč.
příloh a schvaluje zajištění odeslání dokumentu na příslušné instituce. K odsouhlasení na
Povodí Ohře, po vrácení odsouhlaseného dokumentu odeslat na vodoprávní úřad Magistrátu
města Mostu
Hlasování: Pro 9 - Proti 0 - Zdržel 0
Usnesení ZO č.2/7 b/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje vydání „Provozního a havarijního řádu“ pro Sběrný dvůr
Obrnice vč. příloh
Hlasování: Pro 9 - Proti 0 - Zdržel 0
Usnesení ZO č.2/8/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 obce Obrnice, kterou
se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem, která bude účinná od 10. 04.
2015
a schvaluje zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 5/2008, o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Obrnice, ze dne 19. 11. 2008, ke dni 09. 04. 2015
Hlasování: Pro 9 - Proti 0 - Zdržel 0
Usnesení ZO č.2/9/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 821/144 o velikosti 80 m2 a části
obecního pozemku p. č. 821/150 o velikosti 202 m2, která byla definována geometrickým
plánem č. 390-253/2014 a odsouhlasena Katastrálním úřadem v Mostě dne 20. 8. 2014.
Oddělením pozemkové parcely vznikla nová parcela v geometrickém plánu označena jako
pozemek p.č. 821/151 o velikosti 202 m2. Pozemky budou prodány v souladu s Metodikou
za cenu dle znaleckého posudku č. 1696-35/2014
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ve výši 7 600,--Kč, a dále za podmínek respektování vyjádření správců inženýrských sítí.:
RWE Distribuční služby s.r.o.
- dle vyjádření společnosti ze dne 24. 11. 2014 se v zájmovém území nenachází
provozovaná plynárenská zařízení (PZ),
TELEFÓNICA O2 Czech Repulic, a.s.
- dle vyjádření společnosti ze dne 19. 11. 2014 nedojde ke střetu se sítěmi společnosti
Telefónica O2, v zájmovém území
UPC Česká republika, a.s.
- dle vyjádření společnosti ze dne 19. 11. 2014 se v zájmovém území nenachází podzemní
vedení veřejné komunikační sítě
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
- dle vyjádření společnosti ze dne 27. 11. 2014 se v zájmovém území
nachází vodovodní řad OC 100 a PE 160 včetně souvisejících zařízení.
ČEZ ICT Services a.s.
- dle vyjádření společnosti ze dne 19. 11. 2014 se v zájmovém území nenachází
komunikační vedení v majetku ČEZ ICT Services a.s.
ČEZ Distribuce a.s.
- dle vyjádření společnosti ze dne 19. 11. 2014 se v zájmovém území
nenachází energetické zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
Hlasování: Pro 9 - Proti 0 - Zdržel 0
Usnesení ZO č.2/10/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části obecního pozemku p. č. 205/1 druh pozemku ostatní
plocha v k. ú. Chanov o velikosti 88 m2, která byla definována geometrickým plánem č. 317223/2014 a odsouhlasena Katastrálním úřadem dne 28. 01. 2015. Oddělením pozemkové
parcely vznikla nová parcela p. č. 1/1 část „a“ o velikosti 88 m2, která bude prodána
v souladu s Metodikou za cenu dle znaleckého posudku č. 1720-07/2015 ve výši 11 500,--Kč,
a dle za podmínek respektování vyjádření správců inženýrských sítí:
RWE Distribuční služby, s.r.o.
- dle vyjádření společnosti ze dne 12. 12. 2014 se v zájmovém území nachází provozovaná
plynárenská zařízení (PZ), mohou se zde nacházet zařízení jiných vlastníků, případně
dlouhodobě nefunkční zařízení. Souhlasíme se stavbu dle vyznačeného území v příloze.
TELEFÓNICA O2 Czech Repulic, a.s.
- dle vyjádření společnosti Telefónica O2, ze dne 19. 12. 2014 v zájmovém území se
nachází podzemní
vedení SEK (dálkové kabely). Toto vedení je věcným břemenem, ač není zapsáno na
Katastrálním úřadě.
UPC Česká republika, a.s.
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- dle vyjádření společnosti ze dne 15. 12. 2014 se v daném území nenachází podzemní
vedení veřejné sítě – vyjádření č. j. A 4929/2014
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
- dle vyjádření společnosti ze dne 08. 12. 2014 případná existence vodovodních či
kanalizačních přípojek není ve správě společnosti SčVK, a.s.
ČEZ ICT Services, a.s.
- dle vyjádření společnosti ze dne 11. 12. 2014 na zájmovém území se nenachází komunikační
vedení v majetku ČEZ ICT Services, a.s.
ČEZ Distribuce a.s.
- dle vyjádření společnosti ze dne 10. 12. 2014 se v zájmovém území nachází nadzemní
veden, toto
zařízení je chráněno ochranným pásmem dle § 46 zákona 458/2000 Sb. - vyjádření naše
značka 0100356662. Dále upozorňujeme, že na zájmovém území se může vyskytovat
energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
Hlasování: Pro 9 - Proti 0 - Zdržel 0
Usnesení ZO č. 2/11 a/2015
Zastupitelstvo Obce Obrnice po projednání schvaluje uzavření Dohody o splátkách mezi
Obcí Obrnice a paní x x,narozenou dne ……, bytem x y , na částku 66.418,-- Kč, v měsíčních
splátkách po 1.000,-- Kč. Splátky budou plněny od března 2015 pravidelně měsíčně, do
zaplacení celé dlužné částky
Usnesení ZO č.2/11 b/2015
Zastupitelstvo Obce Obrnice po projednání schvaluje uzavření Dohody o splátkách mezi
Obcí Obrnice a paní x x, narozenou dne …., bytem x y, na částku 23.066,-- Kč, v měsíčních
splátkách po 700,-- Kč. Splátky budou plněny od února 2015 pravidelně měsíčně, do
zaplacení celé dlužné částky
Usnesení ZO č.2/11 c/2015
Zastupitelstvo Obce Obrnice po projednání schvaluje uzavření Dohody o splátkách mezi
Obcí Obrnice a paní x x, narozenou dne …., bytem x y, na částku 23.101,-- Kč v měsíčních
splátkách po 1.000,-- Kč, pravidelně měsíčně, do zaplacení celé dlužné částky
Hlasování: Pro 9 - Proti 0 - Zdržel 0
Usnesení ZO č. 2/12 a/2015
Zastupitelstvo obce Obrnice schvaluje uzavření Memoranda o spolupráci s Agenturou pro
sociální začleňování při Úřadu vlády ČR a pověřuje starostku k jeho podpisu
Hlasování: Pro 9 - Proti 0 - Zdržel 0
Usnesení ZO č. 2/12 b/2015
Zastupitelstvo obce Obrnice schvaluje v souladu s uzavřením Memoranda o spolupráci
s Agenturou pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR projektové záměry, na které budou
zpracovány žádosti o dotace z programů MPSV – IROP, OPZ a OPVVV ve spolupráci
s Agenturou a v souladu se Strategií sociálního začleňování obce Obrnice :
- Financování sociálních služeb Nízkoprahového centra NZDM, Sociální poradenství,
Sociálně aktivizační služby a Terénní programy na dobu 3 let
- Podpora komunitního života v obci
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Program sociálního bydlení
Rozvoj rovných příležitostí a podmínek pro inkluzivní vzdělávání
Podpora investic do výstavby a stavební úpravy v MŠ a ZŠ
Sociální podnik – realizátor – K srdci klíč, o.p.s.
Hlasování: Pro 9 - Proti 0 - Zdržel 0

Usnesení ZO č.2/13/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.2/2015 ke dni 25.03.2015 .
Zastupitelstvo současně schvaluje upravený rozpočet jako schodkový, přičemž
Příjmy:
jsou ve výši 44 815,5 tis. Kč
financování v příjmech činí 7 155 tis. Kč
Výdaje:
jsou ve výši 49 449,5 tis. Kč
financování ve výdajích činí 2 521 tis. Kč
Hlasování: Pro 9 - Proti 0 - Zdržel 0
Usnesení ZO č.2/14/2015
Zastupitelstvo obce Obrnice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě
č. 22/29/2010 ze dne 21. 9. 2010 o zabezpečení výkonu přenesené působnosti mezi
Statutárním městem Most a obcí Obrnice ve věci projednání přestupků podle § 53 odst. 1
zákona č. 200/ 1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostku k podpisu Dodatku č. 1.
Hlasování: Pro 9 - Proti 0 - Zdržel 0
K bodu 15) nebylo přijato žádné usnesení

Drahomíra Miklošová
starostka

Stanislav Zaspal
místostarosta
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