Usnesení č. 3
z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo
dne 13. 5. 2015 v 16.00 hodin
v budově „Integrovaného centra volnočasových aktivit“
Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 11 členů zastupitelstva obce
Usnesení ZO č.3/1 a/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení z programu bod: Změna katastru mezi obcemi - k.ú.
Obrnice a k.ú.Patokryje ( rybník )
Hlasování: Pro 11 - Proti 0 - Zdržel 0
Usnesení ZO č.3/1 b/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření programu o bod „Tepelné hospodářství obce
Obrnice“
Hlasování: Pro 10 - Proti 0 - Zdržel 1
(p.Ležal)
Usnesení ZO č.3/1 c/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání ZO dne 13.5.2015
Schválení programu
Určení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatelky
Návrhová komise
Kontrola usnesení
Diskuse
Prodej st.p.č. 54/10 jehož součástí je garáž ev.č. 204 v k.ú. Chanov
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
8) Dohoda o úhradě dluhu ve splátkách
9) Nominování do Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
10) Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva obce Obrnice
11) Rozpočtové opatření č.3/2015 k 22.04.2015
12) Tepelné hospodářství obce Obrnice
13) Různé
14) Závěr
Hlasování: Pro 10 - Proti 0 - Zdržel 1
(p.Ležal)
Usnesení ZO č.3/2/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu ve složení paní Ivana Grolmusová, pan Jan
Houdek
Zapisovatelka -paní Renata Lidická
Hlasování: Pro 11 - Proti 0 - Zdržel 0
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

V době hlasování přítomno 10 členů ZO
Usnesení ZO č.3/3/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení Bc.Venuše Zaspalová, Dis.
a paní Hana Seidlová
Hlasování: Pro 10 - Proti 0 - Zdržel 0
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V době hlasování přítomno 11 členů ZO
Usnesení ZO č.3/4 a /2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení bez připomínek
Usnesení ZO č.3/4 b /2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady obce Obrnice č. 3-8/2015
k 13.5.2015
Hlasování: Pro 11 - Proti 0 - Zdržel 0
K bodu 5) nebylo přijato žádné usnesení
Usnesení ZO č.3/6/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej stavebního pozemku p.č. 54/10, druh pozemku zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - garáž ev.č. 204 o celkové výměře 21 m2 v k.ú.
Chanov, zapsáno na LV č.1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Most, manželům x x, bytem x y, za symbolickou cenu ve výši 100,- Kč
Hlasování: Pro 11 - Proti 0 - Zdržel 0
Usnesení ZO č.3/7/2015
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
Hlasování: Pro 11 - Proti 0 - Zdržel 0
Usnesení ZO č. 3/8/2015
Zastupitelstvo Obce Obrnice po projednání schvaluje uzavření Dohody o splátkách mezi
Obcí Obrnice a paní x x, nar. …, bytem x y, na částku 20 603,- Kč v měsíčních splátkách po
500,- Kč do zaplacení dlužné částky
Hlasování: Pro 11 - Proti 0 - Zdržel 0
Usnesení ZO č. 3/9 a/2015
Zastupitelstvo obce Obrnice schvaluje jako člena Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. paní
Drahomíru Miklošovou, datum narození …,x y
Hlasování: Pro 11 - Proti 0 - Zdržel 0
Usnesení ZO č.3/9 b/2015
Zastupitelstvo obce Obrnice schvaluje jako člena Dozorčí rady Místního partnerství MAS
Naděje o.p.s. obec Obrnice, zastoupenou paní Drahomíru Miklošovou, datum narození …,x y
Hlasování: Pro 11 - Proti 0 - Zdržel 0
Usnesení ZO č.3/10/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje odměny neuvolněných členů ZO v maximální výši dle přílohy
č.1 dle nařízení vlády č. 52/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., s účinností
od 01.06.2015
Hlasování: Pro 11 - Proti 0 - Zdržel 0
Usnesení ZO č.3/11 a/2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.3/2015, které bylo schváleno RO
dne 22.4.2015 - Usnesení RO č.8/11/2015
Hlasování: Pro 11 - Proti 0 - Zdržel 0
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Usnesení ZO č.3/11 b/2015
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí výsledky realizace rozpočtu Obce Obrnice
za období 1-3/2015
Hlasování: Pro 11 - Proti 0 - Zdržel 0
Usnesení ZO č.3/12 a/2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Vstupní právní analýzu a stanovisko k provozování
tepelného hospodářství a závěr, že Nájemní smlouva o nájmu kotelny, pozemků a zařízení
kotelny, ve znění dodatků, uzavřená mezi obcí Obrnice na straně pronajímatele a obchodní
společností QUICK I. v.o.s. na straně nájemce, je neplatná
Hlasování: Pro 10 - Proti 0 - Zdržel 2
( p.Ležal, pí.Moravčiková)
Usnesení ZO č.3/12 b/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje zajištění objektivního výpočtu výše bezdůvodného obohacení,
k němuž došlo v důsledku neplatnosti Nájemní smlouvy o nájmu kotelny, pozemků a zařízení
kotelny, ve znění dodatků, uzavřené mezi obcí Obrnice na straně pronajímatele a obchodní
společností QUICK I. v.o.s. na straně nájemce, provedeného znalcem, nebo jinou osobou
způsobilou poskytnout pro daný účel odborné stanovisko, a uzavření smlouvy se znalcem nebo
jinou osobou způsobilou poskytnout pro daný účel odborné stanovisko pro tento účel přímým
zadáním
Hlasování: Pro 9 - Proti 0 - Zdržel 3
( p.Ležal, pí.Moravčiková,
pí. Grolmusová)
Usnesení ve znění:
c) Zastupitelstvo obce schvaluje vyhotovení výzvy k předání majetku obce Obrnice
užívaného na základě neplatné Nájemní smlouvy o nájmu kotelny, pozemků a zařízení
kotelny, ve znění dodatků, uzavřené mezi obcí Obrnice na straně pronajímatele a
obchodní společností QUICK I. v.o.s. na straně nájemce
Hlasování: Pro 6 - Proti 0 - Zdržel 6 (p.Zaspal,pí.Miklošová,p. Ležal,
pí.Moravčiková, Grolmusová, Ladmová)
Usnesení ZO č.3/12 c/2015
Usnesení nebylo přijato
d) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy se společností QUICK I. v.o.s. o
dodávkách tepla pro dobu do výběru dodavatele tepla v řádném zadávacím řízení
podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
za podmínky, že cena dodávek v určené době nesmí dosáhnout 2.000.000,- Kč.
Hlasování: Pro 4 - Proti 0 - Zdržel 8 (p.Zaspal,pí. Miklošová,
p.Ležal, pí.Moravčiková,Grolmusová, Ladmová, Mgr.Strolená,
MUDr.Karas)
Usnesení ZO č.3/12 d/2015
Usnesení nebylo přijato
K bodu 13) nebylo přijato žádné usnesení

Drahomíra Miklošová
starostka

Stanislav Zaspal
místostarosta
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