.

Zápis a

usnesení

z 8. řádného zasedání zastupitelstva Obce Staré Sedlo
konaného dne 14.12.2017 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
a) Zasedání Zastupitelstva obce Staré Sedlo bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou, který uvítal
přítomné zastupitele a hosty.
Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (viz. příloha) konstatoval, že
přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo
obce je usnášení schopné.
Starosta určil zapisovatelem 8. řádného zasedání Kateřinu Maříkovou.

b) Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou

předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly
vzneseny návrhy na doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program jednání.
Program: 1. Zahájení
2. Schválení programu jednání zastupitelstva obce
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Volba návrhové komise
5. Kontrola usnesení z minulého jednání
6. Zápis z kontroly finančního výboru
7. Zápis z kontroly kontrolního výboru
8. Delegování zástupce obce na jednání valné hromady společnosti Sokolovská
vodárenská, s.r.o. a Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska a návrh
usnesení
9. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2020
10. Návrh rozpočtu na rok 2018
11. Žádost o prořezání stromu
12. Žádost o pronájem nebytových prostor
13. Žádost o prodej části pozemku par.č. 700/1 o výměře 665 m2
14. Žádost o prodej části pozemku par.č. 596/1
15. Žádost o pronájem části pozemku par.č. 658/55 o výměře 330 m2
16. Žádost o zachování oboustranné průjezdnosti komunikace v Sokolovské ul.
17. Žádost o odstranění zpomalovacího retardéru
18. Odpověď na žádost ZO – Agentura osobní asistence
19. Žádost o vydání stanoviska k plánované stavbě, Na Valech par.č. 266, kNN
20. Žádost o prověření oprávněnosti užívání pozemku
21. Optimalizace 2018 – provoz telefonního automatu
22. Stanovení kompetencí starosty k provádění rozpočtových opatření
23. Různé
24. Diskuse
25. Závěr a usnesení

1. Starosta obce zahájil dnešní zasedání zastupitelstva obce v 18.00 hodin.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
Hlasováno:

.
Pro: 7 zastupitelů
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželo se: 0 zastupitelů

3. Starosta obce navrhl, aby ověřovateli tohoto zápisu byli pan Stanislav Hamouz a Roman Michálek.
Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu pana Stanislava Hamouze a Romana Michálka.
Pro: 7 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
4. Starosta obce navrhl, aby členy návrhové komise byli pan Ivan Drofa a pan Ladislav Zikmund.
Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí členy návrhové komise pana Ivana Drofu a pana Ladislava
Zikmunda.
Pro: 7 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
5. Kontrola usnesení z minulého jednání tj. 7. řádného zasedání zastupitelstva obce konaného
dne 26.10.2017
Z předcházejících jednání zastupitelstva obce přetrvávají tyto úkoly:
• bod 11 b z 24.9.2008 – z důvodu nedostatku finančních prostředků opravu komunikace před
rodinným domem pana Ladislava Zikmunda v Sokolovské ulici č.p. 39 do jara roku 2009,
• bod 9 s z 18.3.2009 – vybudování domovní kanalizační přípojky k rodinnému domu manželů
Mandincových v Krátké ulici
• bod 9 j z 1.7.2009 – vyřízení žádosti pana Martina Šomšáka ze Sokolova o pronájem části
pozemku p.č. 613/3 do doby než bude pozemek v rámci historického majetku zapsán na list
vlastnictví obce,
• bod 9 l z 24.11.2010 – vyřízení žádosti paní J. Hetfleišové o provedení opravy opěrné zdi u potoka
u RD čp. 64 do doby, kdy bude prováděna nová výstavba v rámci schválené dotace na opravu
Starosedelského potoka.
• bod 9 g z 05.10.2012 – prodej pozemku parcelní číslo 578/13 panu Mgr. Leonu Starkovi z důvodu
upřesnění možnosti přístupu k předmětnému pozemku (přístup k pozemku přes pozemek jiného
vlastníka) a zároveň pověřilo starostu obce pana Miroslava Toncara k jednání s Mgr. Leonem
Starkem.
• Bod 9 r z 05.10.2012 – vydání stanoviska za Obec Staré Sedlo k předmětné žádosti Městského
úřadu Sokolov č.j. OD/76860/2012/TO, ze dne 4.10.2012 – starosta obce
• Bod 9 c z 30.10.2012 – odkládá schválení prodeje pozemku p.č. 578/13, do doby odkoupení
sousedního pozemku buď p.č. 578/1 nebo části p.č. 1 panem Starkem z důvodu scelení pozemků
p.č. 578/13 a p.č. 5/2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis z minulého jednání zastupitelstva obce.
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se: 0 zastupitelů
Pro: 7 zastupitelů
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zprávou kontroly finančního výboru ze dne 11.12.2017,
kdy předmětem kontroly byla: 1. Kontrola plnění rozpočtu k 30.11.2017, 2. Kontrola účetních a
pokladních dokladů za měsíce září, říjen a listopad 2017, 3. Kontrola podkladů potřebných
k provedení inventarizace majetku obce, 4. Zpracování plánu činnosti finančního výboru na rok
2018, 5. Kontrola pokladní hotovosti obecního úřadu. Ke zprávě finančního výboru nebyly žádné

.
připomínky. Všichni přítomní zastupitelé (tj. 7 zastupitelů)
výboru na vědomí.

berou zápis kontroly finančního

7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zprávou kontroly kontrolního výboru ze dne 13.12.2017,
kdy předmětem kontroly bylo dle pověření zastupitelstva obce na 7. řádném jednání zastupitelstva
obce – kontrola stavu movitého majetku – zejména pak židlí v „komunitním centru“ ve Starém
Sedle. Kontrolní výbor mj. zkontroloval stav movitého majetku a zjistil poškození 7 ks židlí. Ke
zprávě kontrolního výboru nebyly žádné připomínky. Všichni přítomní zastupitelé (tj. 7
zastupitelů) berou zápis kontroly kontrolního výboru na vědomí.
8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s programem a dalšími podklady týkající se valné hromady
společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.. Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2 písm. f) zák. č.
128/2000 Sb., o obcích:
a) deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne
15.12.2017, která bude jednat o těchto záležitostech:
a) zpráva jednatelů o podnikatelské činnosti v období 1.1.2017 – 30.9.2017,
b) projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2018,
c) projednání a schválení výše nájemného pro rok 2018 podle Provozní smlouvy ze dne 30.4.2003
a dle Koncesní smlouvy ze dne 22.12.2015, uzavřených s provozovatelem Vodohospodářská
společnost Sokolov, s.r.o.,
d) projednání a schválení plánu investic pro rok 2018,
e) schválení nabytí vodohospodářského majetku v Habartově - III. etapa – část splaškové
kanalizace dle dříve uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní,
jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. starostu obce pana Miroslava
Toncara a
2. ukládá mu, aby za obec jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl o
ad b) schválení výše vodného a stočného pro rok 2018,
ad c) schválení výše nájemného pro rok 2018 podle Provozní smlouvy ze dne 30.4.2003 a dle
Koncesní smlouvy ze dne 22.12.2015, uzavřených s provozovatelem Vodohospodářská
společnost Sokolov, s.r.o.,
ad d) schválení plánu investic pro rok 2018,
ad e) schválení nabytí vodohospodářského majetku v Habartově - III. etapa – část splaškové
kanalizace dle dříve uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta účastnit, bude obec zastupovat
místostarosta obce pan Josef Kořínek.
Pro: 7 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky
2019-2020. Jedná se o návrh vyrovnaných rozpočtů obce na roky 2019-2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo
obce schvaluje předložený návrh střednědobých výhledů vyrovnaných
rozpočtů obce na roky 2019-2020, s předpokládanými příjmy obce v roce 2019 ve výši Kč
10.478.000,--, výdaji obce v roce 2019 ve výši Kč 10.478.000,--, příjmy obce v roce 2020 ve
výši Kč 10.521.000,--, výdaji obce v roce 2020 ve výši Kč 10.521.000,--.
Pro: 7 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

.
10. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s „Návrhem schodkového rozpočtu Obce Staré Sedlo na rok
2018“. Schodek rozpočtu bude kryt změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.
K návrhu rozpočtu nebyly žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh schodkového rozpočtu Obce Staré Sedlo na
rok 2018: příjmy obce ve výši Kč 10.478.000,--, výdaje ve výši Kč 18.375.000,- a financování
Kč 7.897.000,-- (schodek rozpočtu bude použit na dovybavení mateřské školy, výměnu a
opravu střechy na kulturním sále, vybudování parkovací plochy vč. ošetření dřevin za
komunitním centrem, vybudování chodníků a výstavba a opravy komunikací). Mateřská
škola obdrží na provoz Kč 200 tisíc a 700 tisíc bude použito na investice a další náklady.
Závazným ukazatelem schváleného rozpočtu je §.
Pro: 7 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
11. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s „žádostí o prořezání stromu“ v ulici Luční 142, Staré Sedlo
žadatelů: Jarmily Starkové, Jana Horníka, Bc. Veroniky Lobodové, všichni bytem Luční 142, Staré
Sedlo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce jednalo o možnosti prořezání stromu v ulici Luční 142, Staré Sedlo.
Vzhledem k nutnosti ošetření stromů v obci bude zažádáno v roce 2018 o dotaci, jíž bude
řešeno i prořezání stromu v ulici Luční 142, Staré Sedlo.
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se: 0 zastupitelů
Pro: 7 zastupitelů
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
12. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s „žádostí o pronájem nebytových prostor – tělocvičny“
v budově č.p. 195, pana Romana Zikmunda, bydlištěm Sokolovská 32, Staré Sedlo ze dne
25.10.207.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem nebytových prostor – tělocvičny v budově č.p. 195
ve Starém Sedle, panu Romanu Zikmundovi, bydlištěm Sokolovská 32, Staré Sedlo, za
stávajících podmínek při pronájmu nebytových prostor a čase, kdy není prostor pronajímán
jinému nájemci.
Pro: 7 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
13. Zastupitelstvo obce jednalo o žádosti manželů Moniky Vrbové a Antonína Vrby, oba bytem
Sokolov, Mánesova 1673 o prodej části pozemku parcelní číslo 700/1 o výměře cca. 665 m2 v
katastrálním území Staré Sedlo u Sokolova, obec Staré Sedlo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 700/1 – dle předloženého
geometrického plánu č. 935-2153/2017 GKS – geodetické kanceláře s.r.o. nově vzniklého
pozemku parcelní číslo 700/32 o výměře cca. 665 m2 v katastrálním území Staré Sedlo u
Sokolova, obec Staré Sedlo, za kupní cenu dle „znaleckého posudku č. 4854-2016 znalkyně
Aleny Lehečkové ze dne 27.6.2016“ tj. 100,-- Kč za 1m2 kupujícím manželům Monice a
Antonínu Vrbovým, oba bytem Sokolov, Mánesova 1673 s tím, že si manželé Vrbovi budou
hradit veškeré poplatky spojené s převodem předmětného pozemku tj. poplatky za sepis
kupní smlouvy, s vyhotovením geometrického plánu, správní poplatek za vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí apod., dle „přijatých zásad obce při ……“.
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se: 0 zastupitelů
Pro: 7 zastupitelů
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

.
14. Zastupitelstvo obce jednalo o „žádosti o odprodej pozemku“ Ing. Martina Jedličky, bytem Staré
Sedlo, Sokolovská 335, za účelem vybudování přístupové cesty (oplocení, chodník a přístupová
cesta) k druhému pozemku v jeho vlastnictví.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce odložilo rozhodnutí o prodeji části pozemku parcelní číslo 596/1
v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova, obec Staré Sedlo dle žádosti Ing. Martina Jedličky, bytem
Staré Sedlo, Sokolovská 335 mj. i s tím, že bude prověřeno, zda se k pozemku par.č. 596/4 a
k pozemku par.č. 597/2 váže věcné břemeno přístupu jak je uvedeno v žádosti Ing. Martina
Jedličky.
Pro: 7 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
15. Zastupitelstvo obce jednalo o „žádosti manželů Františka a Olgy Pýchových, bytem Luční 286,
Staré Sedlo“ o pronájem pozemku par.č. 658/55 o vým. 330 m2 v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova,
obec Staré Sedlo, ze dne 8.11.2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru pronájmu pozemku par.č. 658/55 o vým.
330 m2 v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova, obec Staré Sedlo, manželům Františku a Olze
Pýchovým, bytem Luční 286, Staré Sedlo.
Pro: 7 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
16. Zastupitelstvo obce jednalo o „žádosti o zachování oboustranné průjezdnosti komunikace v ulici
Sokolovská, převod podílů jednotlivých vlastníků komunikace na obec, vyasfaltování a
propojení komunikace od obecní části (u měřiče rychlosti) až k vyasfaltované části za hřištěm“
Ing. Diany Joudalové, bytem Sokolovská 347, Staré Sedlo ze dne 6.11.2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce zamítá žádost Ing. Diany Joudalové, bytem Sokolovská 347, Staré
Sedlo ze dne 6.11.2017.
Pro: 7 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
17. Zastupitelstvo obce jednalo o „žádosti o odstranění zpomalovacího prahu (retardéru) u domu č.p.
346, paní Kamily Šmejkalové, bytem Šachetní 346, Staré Sedlo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo posunutí zpomalovacího prahu – retardéru umístěného nyní u
domu čp. 346 v ulici Šachetní, na jiné místo v předmětné ulici.
Pro: 7 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
18. Zastupitelstvo obce projednalo odpověď Agentury osobní asistence a sociálního poradenství o.p.s.,
se sídlem Hornická 1595, Sokolov ze dne 13.11.2017 na žádost Obce Staré Sedlo o upřesnění
k žádosti o poskytnutí individuální dotace – nevratné finanční výpomoci z rozpočtu Obce Staré
Sedlo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí individuální dotace – nevratné finanční výpomoci
– dar z rozpočtu obce Agentuře osobní asistence a sociálního poradenství o.p.s., se sídlem
Hornická 1595, Sokolov, ve výši 5.000,-- Kč.
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se: 0 zastupitelů
Pro: 7 zastupitelů
Usnesení č. 15 bylo schváleno.

.
19. Zastupitelstvo obce projednalo „žádost o vydání stanoviska k plánované stavbě: Staré Sedlo,
SO, Na Valech, p.č. 266, kNN“ ze dne 8.11.2017 společnosti E PLUS s.r.o., se sídlem Pila č.p.
131, Karlovy Vary.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje a uděluje souhlas k plánované stavbě: Staré Sedlo, SO,
Na Valech, p.č. 266, kNN s odvoláním na žádost: E PLUS s.r.o., se sídlem Pila č.p. 131,
Karlovy Vary.
Pro: 7 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
20. Zastupitelstvo obce projednalo „žádost o prověření oprávněnosti užívání pozemku“ paní Heleny
Jelínkové, bytem Tovární 98, Staré Sedlo, ze dne 10.11.2017 – užívání pozemku par.č. 300/4 a 298
v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova, obec Staré Sedlo, ze strany manželů Marešových, bytem Staré
Sedlo“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby manželé Marešovi dali do souladu s katastrem nemovitostí
stav pozemků parcelní čísla 300/4 a 298 v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova, obec Staré Sedlo a
pověřuje starostu obce pana Miroslava Toncara, aby tento manželé Marešovi k tomuto
vyzval.
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se: 0 zastupitelů
Pro: 7 zastupitelů
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
21. Zastupitelstvo obce projednalo nutnost změnit usnesení zastupitelstva obce č. 4/2011 ze dne
31.8.2011 o stanovení kompetencí starosty obce k provádění rozpočtových opatření.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ruší „usnesení“ zastupitelstva obce č. 4/2011 ze dne 31.8.2011.
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se: 0 zastupitelů
Pro: 7 zastupitelů
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
22. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s přípisem z O2 Czech Republic a.s. o akci „Optimalizace
2018“ využití veřejných telefonních automatů, tedy i telefonního automatu v Obci Staré Sedlo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce zamítá uzavření smlouvy o příspěvku na provoz VTA mj. i s ohledem na
sdělení společnosti O2 Czech Republic, že přístroj vykazuje dlouhodobě minimální provoz a
bere na vědomí, že telefonní automat bude zrušen.
Pro: 7 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č. 19 bylo schváleno
23. Zastupitelstvo obce jednalo o návrhu stanovení kompetencí starosty obce k provádění
rozpočtových opatření.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění
jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: do výše 350.000,-- Kč.
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět je
v případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů,
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií
nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady

.
je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika
z neoprávněné úhrady,
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje,
kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože
výdaj musí být realizován.
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření
provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva obce konaném po
schválení rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění (odůvodnění lze na
zasedání podat ústně).
Pro: 7 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č. 20 bylo schváleno.
24. Různé:
a) Zastupitelstvo obce jednalo o žádosti Mateřské školy Staré Sedlo, okres Sokolov, se sídlem
Zámecká 100, 357 46 Staré Sedlo o financování výměny krytů na topení v prostorách mateřské
školy z bezpečnostních důvodů, o výměnu zářivek v ložnici dětí, o dovybavení altánu plastovým
nábytkem z důvodu výuky dětí na zahradě, úpravu zahrady a další v předpokládané výši 700.000,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu zahrady u MŠ Staré Sedlo, včetně vybudování hřiště,
herních prvků, provedení výměny krytů na topení v prostorách MŠ, výměnu zářivek,
pořízení plastového nábytku a zahradního nábytku v předpokládané výši 700.000,-- Kč,
s tím, vybudování hřiště bude raději konzultováno s památkáři.
Pro: 7 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č. 21 bylo schváleno.
b) Zastupitelstvo obce projednalo „žádost o udělení souhlasu k přerušení provozu mateřské školy
v době letních prázdnin tj. v době od 16.7.2018 do 17.8.2018“ Mateřské školy Staré Sedlo, okres
Sokolov, se sídlem Zámecká 100, 357 46 Staré Sedlo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje a uděluje souhlas k přerušení provozu mateřské školy v době
letních prázdnin tj. v době od 16.7.2018 do 17.8.2018 dle žádosti Mateřské školy Staré Sedlo,
okres Sokolov.
Pro: 7 zastupitelů
Proti: 1 zastupitel
Zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č. 22 bylo schváleno.
c) Zastupitelstvo obce jednalo o „žádosti o poskytnutí individuální dotace na rok 2018“ FK Staré
Sedlo z.s. ze dne 9.12.2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí individuální dotace na rok 2018 FK Staré Sedlo z.s.
ve výši 125.000,-- Kč.
Pro: 7 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č. 23 bylo schváleno.
d) Zastupitelstvo obce projednalo návrh na změnu v kulturní komisi obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odstoupení Ivy Pitrmocové z kulturního výboru a nastoupení
Václava Šavrňáka do kulturního výboru.
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se: 0 zastupitelů
Pro: 7 zastupitelů
Usnesení č. 24 bylo schváleno.

.
e) Zastupitelstvo obce projednalo Limit pracovníků a mzdových prostředků na rok 2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený Limit pracovníků a mzdových prostředků na rok
2018.
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se: 0 zastupitelů
Pro: 7 zastupitelů
Usnesení č. 25 bylo schváleno.
f) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 9/2017 k 22.11.2017 a s jeho
rozpisem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2017 k 22.11.2017 a jeho rozpis
Pro: 7 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č. 26 bylo schváleno.

25. Diskuse se nekonala.
26. Závěr
Závěrem starosta obce poděkoval přítomným za účast na jednání zastupitelstva obce a ukončil jednání
ve 20.00 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Presenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání zastupitelstva obce
3) Limit pracovníků a mzdových prostředků na rok 2018
Zápis byl vyhotoven dne 21.12.2017

Zapisovatelka: Maříková Kateřina
Ověřovatelé:
Stanislav Hamouz ...………………..……………….........
Roman Michálek ...….…..........……….………………….

Starosta:
Miroslav Toncar

……………………….

