Usnesení č. 7
z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo
dne 11. 11. 2015 v 16.00 hodin
v budově „Integrovaného centra volnočasových aktivit“
Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 13 členů zastupitelstva obce
Usnesení ZO č.7/1 /2015
Zastupitelstvo obce schvaluje program zastupitelstva obce dne 11.11.2015
Schválení programu
Určení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatelky
Návrhová komise
Kontrola usnesení
Diskuse
Splátkový kalendář – dohody o splátkách
Vydání Obecně závazné vyhlášky obce Obrnice č.2/2015 o místním poplatku za
provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
8. Bezúplatný převod pozemku st.p.č. 263 v k.ú.Obrnice (Úřad pro zastupování
státu/Smlouva)
9. Odkoupení pozemků p.č. 1021/1, p.č. 1021/3 a část pozemku p.č. 1021/2 vše
v k.ú.Obrnice (SŽDC)
10. Změna hranic mezi obcemi Obrnice a České Zlatníky ( část p.č. 991/1 a 679/9)
11. Vyhodnocení „Programu rozvoje obce na období 2008-2013“
12. Rozpočtové opatření č.8/2015
13. Různé
14. Závěr
Hlasování: Pro 13 – Proti 0 – Zdržel 0
Usnesení ZO č.7/2/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu ve složení paní Ivana Grolmusová, paní
Lucie Cabová
Zapisovatelka -paní Renata Lidická
Hlasování: Pro 13 – Proti 0 – Zdržel 0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Usnesení ZO č.7/3/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení Bc.Venuše Zaspalová,DiS. a
MUDr. Josef Karas
Hlasování: Pro 11 – Proti 0 –
Zdržel 2
(Bc.Zaspalová, DiS., MUDr.Karas)
Usnesení ZO č.7/4 a/2015 (Revokace usnesení ZO č.6/10 b/2015 ze dne 14.10.2015)
Zastupitelstvo obce schvaluje projekt zaměřený na Podporu komunitní sociální práce v obci a
podání žádosti o finanční podporu do Operačního programu Zaměstnanost, výzva č. 26.
Projekt bude podán na dobu tří let (březen 2016 – únor 2019). Projekt bude zaměřen na
podporu specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených
lokalitách, zejména komunitní práce včetně podpory koordinační role obce v této oblasti a
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podpory rozvoje komunitního centra Duhovka. Součástí projektu bude také financování
činnosti Asistentů prevence kriminality a Domovníků.
Spolufinancování ve výši 5% bude zajištěno z rozpočtu obce provedením rozpočtového
opatření po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace
a nahrazuje jej usnesením v tomto znění:
Zastupitelstvo obce schvaluje projekt zaměřený na Podporu komunitní sociální práce v obci a
podání žádosti o finanční podporu do Operačního programu Zaměstnanost, výzva č. 26.
Projekt bude podán na dobu tří let (březen 2016 – únor 2019). Projekt bude zaměřen na
podporu specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených
lokalitách, zejména komunitní práce včetně podpory koordinační role obce v této oblasti a
podpory rozvoje komunitního centra Duhovka. Součástí projektu bude také financování
činnosti Domovníků v bytových domech ve vlastnictví obce.
Spolufinancování ve výši 5 % bude zajištěno z rozpočtu obce provedením rozpočtového
opatření po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace
Hlasování: Pro 13 – Proti 0 – Zdržel 0
Usnesení ZO č.7/4 b/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení termínu u Usnesení ZO č.7/15/2014 do 30.6.2016,
u Usnesení ZO č.3/7/2015 do 30.6.2016, a u Usnesení ZO č.6/13 a/2015 do 30.11.2015
Hlasování: Pro 13 – Proti 0 – Zdržel 0
Usnesení ZO č.7/4 c /2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení bez připomínek
Hlasování: Pro 13 – Proti 0 – Zdržel 0
K bodu 5) nebylo přijato žádné usnesení
Usnesení ZO č. 7/6 a/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dohody o splátkách mezi Obcí Obrnice a paní x x,
narozenou dne ….., trvale bytem x y, na částku 19 964,- Kč, v měsíčních splátkách po 500,Kč.
Důvodem dluhu je nezaplacení vyúčtování zálohových služeb za rok 2014 za užívání bytu č.22
v č.p. 198, Nová výstavba, Obrnice.
Splátky budou plněny od listopadu 2015 pravidelně měsíčně, do zaplacení celé dlužné částky
Hlasování: Pro 13 – Proti 0 – Zdržel 0
Usnesení ZO č. 7/6 b/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dohody o splátkách mezi Obcí Obrnice a panem x x,
narozeným dne …., trvale bytem x y, na částku 15 748,- Kč, v měsíčních splátkách po 500,Kč.
Důvodem dluhu je nezaplacení nájemného za měsíce 3,6,7,8,9/2015 za užívaný byt č.1, Nová
výstavba č.p.204, Obrnice.
Splátky budou plněny od října 2015 pravidelně měsíčně, do zaplacení celé dlužné částky
Hlasování: Pro 13 – Proti 0 – Zdržel 0
Usnesení ZO č. 7/6 c/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dohody o splátkách mezi Obcí Obrnice a paní x x,
narozenou dne …., trvale bytem x y, na částku 39 077,- Kč, v měsíčních splátkách po 500,Kč.
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Důvodem dluhu je nezaplacení nájemného za měsíce 4,5,6,8,9 a část 3/2015 za užívání bytu
č.6 v č.p. 210, Nová výstavba, Obrnice.
Splátky budou plněny od listopadu 2015 pravidelně měsíčně, do zaplacení celé dlužné částky
Hlasování: Pro 13 – Proti 0 – Zdržel 0
Usnesení ZO č. 7/7/2015
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje vydání nové Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů s účinností od 01. 01. 2016.
Zastupitelstvo obce zároveň schvaluje zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů s platností k 31. 12. 2015
Hlasování: Pro 13 – Proti 0 – Zdržel 0
Usnesení ZO č. 7/8/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci č.141/2015 – stavební parcela č.263, druh pozemku zastavěná plocha a
nádvoří – na pozemku stojí stavba bez čp/če, jiná stavba, bez LV v k.ú.Obrnice, který je
zapsán LV 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Most pro
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha
Hlasování: Pro 13 – Proti 0 – Zdržel 0
Usnesení ZO č. 7/9/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení těchto pozemků od SŽDC: p.p.č. 1021/1 druh
pozemku ostatní plocha o celkové výměře 1 315 m2, p.p.č. 1021/3 ostatní plocha o celkové
výměře 197 m2 a část pozemku p.č. 1021/2 v k.ú.Obrnice, druh pozemku ostatní plocha, o
velikosti 249 m2 z celkové výměry 3 201 m2, která byla definována geometrickým plánem
č.452-17/2015 a odsouhlasena katastrálním úřadem dne 3.3.2015. Oddělením z pozemku p.č.
212/2 vznikla nová parcela p.č. 1021/5 o velikosti 249 m2.
Pozemky jsou zapsány na LV č. 941 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Most, pro společnost SŽDC, státní organizace.
Pozemky p.č. 1021/1, p.č.1021/3 a p.č. 1021/5 budou odkoupeny od společnosti SŽDC, státní
organizace, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 105 800,- Kč
Hlasování: Pro 13 – Proti 0 – Zdržel 0
Usnesení ZO č. 7/10/2015
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje změnu průběhu katastrální hranice mezi
katastrálním územím České Zlatníky a územím Obrnice vyvolanou zaměřením pozemků pod
nově vybudovanou stavbou „Skladová hala“, na pozemcích společnosti KERAIN, a.s.,
Žatecká 1899/25,434 01 Most.
Pozemky, kterých se týká změna katastrální hranice dle geometrického plánu č.39515198/2015 a č. 462-15198/2015.
- část pozemku p.č. 991/1 v GP označen jako díl „c“ a část pozemku p.č. 679/6 v GP
označen jako díl „d“, které jsou v současné době vedeny v k.ú. Obrnice, zapsané na
LV 668 pro KERAIN, a.s. Žatecká 1899/25, 434 01 Most, budou dle geometrického
plánu nově přiřazeny do k.ú. České Zlatníky
Hlasování: Pro 13 – Proti 0 – Zdržel 0
V době hlasování přítomno 12 členů ZO
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Usnesení ZO č. 7/11/2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyhodnocení plnění programu Rozvoje obce za období
2008-2013, a uvedením let 2014-2015
Hlasování: Pro 12 – Proti 0 – Zdržel 0
Usnesení ZO č.7/12 a/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.8/2015 ke dni 11.11.2015 .
Zastupitelstvo současně schvaluje upravený rozpočet jako schodkový, přičemž
Příjmy:
jsou ve výši 54 065,5 tis. Kč
financování v příjmech činí 15 345 tis. Kč
Výdaje:
jsou ve výši 66 889,5 tis. Kč
financování ve výdajích činí 2 521 tis. Kč
Hlasování: Pro 12 – Proti 0 – Zdržel 0
Usnesení ZO č.7/12 b/2015
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí výsledky realizace rozpočtu Obce Obrnice
za období 1-9/2015
Hlasování: Pro 12 – Proti 0 – Zdržel 0

K bodu 13) nebylo přijato žádné usnesení

Drahomíra Miklošová
starostka

Stanislav Zaspal
místostarosta
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