Usnesení č. 5
z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo
dne 11. 8. 2015 v 16.00 hodin
v budově „Integrovaného centra volnočasových aktivit“
Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva obce
Usnesení ZO č.5/1/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání ZO dne 11.8.2015
1) Schválení programu
2) Určení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatelky
3) Návrhová komise
4) Kontrola usnesení
5) Diskuse
6) Splátkový kalendář
7) Prodej části pozemku p.č. 167/5 v k.ú. České Zlatníky (Olga a Jiří Suchánkovi)
8) Prodej části pozemku p.č. 167/5 v k.ú. České Zlatníky (pí. Černá)
9) Smlouva o úvěru s KB a.s. - Revitalizace veřejného prostranství Chanov
10) Schválení zahájení 2.změny územního plánu
11) Rozpočtové opatření č.5/2015
12) Plnění rozpočtu za 1 - 6/2015
13) Různé
14) Závěr
Hlasování: Pro 12 - Proti 0 - Zdržel 0
Usnesení ZO č.5/2/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu ve složení paní Ivana Grolmusová,
paní Lucie Cabová
Zapisovatelka -paní Renata Lidická
Hlasování: Pro 12 - Proti 0 - Zdržel 0
Usnesení ZO č.5/3/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení Bc.Venuše Zaspalová,DiS. a
MUDr. Josef Karas
Hlasování: Pro 10 - Proti 0 - Zdržel 2
( MUDr.Karas, Bc.Zaspalová, DiS.)
V době hlasování přítomno 13 členů ZO
Usnesení ZO č.5/4 a/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení termínu u Usnesení ZO č.3/7/2015 do 31.10.2015
Hlasování: Pro 13 - Proti 0 - Zdržel 0
Usnesení ZO č.5/4 b /2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení bez připomínek
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Usnesení ZO č.5/4 c /2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady obce Obrnice č. 11-13/2015
k 11.8.2015
Hlasování: Pro 13 - Proti 0 - Zdržel 0
K bodu 5) nebylo přijato žádné usnesení
Usnesení ZO č. 5/6 a/2015
Zastupitelstvo obce Obrnice po projednání schvaluje uzavření Dohody o splátkách mezi Obcí
Obrnice a panem x x, narozeným dne …, trvale bytem X Y, na částku 158 796,- Kč,
v měsíčních splátkách po 3 500,- Kč. Dluh vznikl neplacením nájemného a záloh za služby
související s bydlením v období od dubna roku 2006 do března roku 2011. Splátky budou
plněny od září 2015 pravidelně měsíčně, do zaplacení celé dlužné částky
Hlasování: Pro 13 - Proti 0 - Zdržel 0
Usnesení ZO č. 5/6 b/2015
Zastupitelstvo obce Obrnice po projednání schvaluje uzavření Dohody o splátkách mezi Obcí
Obrnice a paní X X, narozenou dne ….., trvale bytem X Y, na částku 16 933,- Kč, v měsíčních
splátkách po 500,- Kč. Splátky budou plněny od srpna 2015 pravidelně měsíčně, do
zaplacení celé dlužné částky
Hlasování: Pro 13 - Proti 0 - Zdržel 0
Usnesení ZO č. 5/6 c/2015
Zastupitelstvo obce Obrnice po projednání schvaluje uzavření Dohody o splátkách mezi Obcí
Obrnice a paní X X, narozenou dne …., trvale bytem X Y, na částku 36 534,- Kč, v měsíčních
splátkách po 1 000,- Kč. Splátky budou plněny od července 2015 pravidelně měsíčně, do
zaplacení celé dlužné částky
Hlasování: Pro 12 - Proti 0 - Zdržel 1
(p.Ležal)
V době hlasování přítomno 12 členů ZO
Usnesení ZO č.5/7/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej stavebního pozemku p. č. 73 o velikosti 76 m2 a části
pozemku p. č. 167/5 druh pozemku ostatní plocha v k. ú. České Zlatníky, o velikosti 172 m2
z celkové výměry 316 m2, která byla definována geometrickým plánem č. 391-25/2015 a
odsouhlasena katastrálním úřadem dne 18. 02. 2015.
Oddělením pozemku vznikl nový pozemek o velikosti 172 m2, v geometrickém plánu označen
jako pozemek p. č. 167/6, manželům x x, bytem X Y. Pozemky budou prodány v souladu
s Metodikou za cenu dle znaleckého posudku č.3043/16/2015, vyhotovený Mgr. Jaroslavem
Pikhartem, ve výši 27 150,-- Kč a dle podmínek respektování vyjádření správců sítí:
RWE Distribuční služby s.r.o.
- dle vyjádření společnosti ze dne 02. 02. 2015 se v zájmovém území, nebo jeho blízkosti
nachází provozovaná plynárenská zařízení (PZ) ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s.r.o.
TELEFÓNICA O2 Czech Repulic, a.s.
- dle vyjádření společnosti ze dne 02. 02. 2015 se v zájmovém území nachází síť
elektronických komunikací, nebo její ochranné pásmo.
UPC Česká republika, a.s.
- dle vyjádření společnosti ze dne 03. 02. 2015 se v zájmovém území nenachází žádná
PVVKS.
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Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
- dle vyjádření společnosti ze dne 03. 02. 2015 se v zájmovém území nachází vodovodní
řad OC 80.
ČEZ ICT Services a.s.
- dle vyjádření společnosti ze dne 02. 02. 2015 se v zájmovém území nenachází
komunikační vedení v majetku ČEZ ICT Services a.s.
ČEZ Distribuce a.s.
- dle vyjádření společnosti ze dne 02. 02. 2015 se v zájmovém území nachází
NADZEMNÍ SÍTĚ, které jsou v ochranném pásmu.
Hlasování: Pro 12 - Proti 0 - Zdržel 0
Usnesení ZO č.5/8/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p. č. 167/5, druh pozemku ostatní plocha,
v k. ú. České Zlatníky, o velikosti 145 m2 z celkové výměry 316 m2, která byla definována
geometrickým plánem č. 391-25/2015 a odsouhlasena katastrálním úřadem dne 18. 02. 2015.
Oddělením pozemku vznikl nový pozemek o velikosti 145 m2, v geometrickém plánu nadále
zůstává označen jako pozemek p. č. 167/5, paní x x, bytem X Y. Pozemek bude prodán
v souladu s Metodikou, za cenu dle znaleckého posudku č. 3084/57/2015, vyhotovený Mgr.
Jaroslavem Pikhartem, ve výši 3 010,- Kč a dle podmínek respektování vyjádření správců sítí:
RWE Distribuční služby s.r.o.
- dle vyjádření společnosti ze dne 08. 06. 2015 se v zájmovém území nenachází
provozovaná plynárenská zařízení (PZ),
CETIN – Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- dle vyjádření společnosti ze dne 08. 06. 2015 nedojde ke střetu se sítí elektronických
komunikací, v zájmovém území
UPC Česká republika, a.s.
- dle vyjádření společnosti ze dne 07. 07. 2015 se v zájmovém území nenacházejí žádná
PVVKS, která by byla v našem vlastnictví
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
- dle vyjádření společnosti ze dne 26. 06. 2015 se v zájmovém území nachází vodovodní
řad OC 80.
ČEZ ICT Services a.s.
- dle vyjádření společnosti ze dne 08. 06. 2015 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 územ nachází
energetické zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (nadzemní síť NN)
Hlasování: Pro 12 - Proti 0 - Zdržel 0
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Usnesení ZO č.5/9/2015
Zastupitelstvo obce Obrnice schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru s Komerční bankou a.s.
Most na částku ve výši 8 000 000,- Kč, se splatností na dobu 5 let, s možností předčasného
splacení po poskytnutí dotace z programu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
(ROP NUTS2 Severozápad) na financování realizace projektu: „Revitalizace veřejného
prostranství Chanov“ a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu.
Hlasování: Pro 12 - Proti 0 - Zdržel 0
V době hlasování přítomno 13 členů ZO
Usnesení ZO č.5/10/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje zahájení změny č.2 územního plánu obce Obrnice
Hlasování: Pro 13 - Proti 0 - Zdržel 0
Usnesení ZO č.5/11/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.5/2015 ke dni 11.08.2015 .
Zastupitelstvo současně schvaluje upravený rozpočet jako schodkový, přičemž
Příjmy:
jsou ve výši 52 912,5 tis. Kč
financování v příjmech činí 15 215 tis. Kč
Výdaje:
jsou ve výši 65 736,5 tis. Kč
financování ve výdajích činí 2 521 tis. Kč
Hlasování: Pro 13 - Proti 0 - Zdržel 0
V době hlasování přítomno 12 členů ZO
Usnesení ZO č.5/12/2015
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí výsledky realizace rozpočtu Obce Obrnice
za období 1-6/2015
Hlasování: Pro 12 - Proti 0 - Zdržel 0
K bodu 13) nebylo přijato žádné usnesení

Drahomíra Miklošová
starostka

Stanislav Zaspal
místostarosta
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