.

Zápis a

usnesení

z 1. mimořádného zasedání zastupitelstva Obce Staré Sedlo
konaného dne 15.2.2018 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 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo
obce je usnášení schopné.
Starosta určil zapisovatelem 1. mimořádného zasedání pana Stanislava Hamouze.
b) Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Starosta obce pan Miroslav
Toncar navrhl změnu programu- doplnění programu a body: 5. Rezignace člena zastupitelstva obce
a nastoupení nového člena zastupitelstva obce a dále bodu 7. Schválení člena kontrolního výboru.
K programu nebyly vzneseny žádné další 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. Rezignace člena zastupitelstva obce a nastoupení nového člena zastupitelstva obce
6. Delegování zástupce obce na jednání valné hromady společnosti Sokolovská
vodárenská, s.r.o.
7. Schválení člena kontrolního výboru
8. Diskuse
9. Závěr a usnesení
1. Starosta obce zahájil dnešní zasedání zastupitelstva obce v 18.00 hodin.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program dnešního jednání zastupitelstva obce.
Hlasováno:
Pro: 5 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
3. Starosta obce navrhl, aby ověřovateli tohoto zápisu byli pan Ing. Martin Jedlička a Petra
Kratochvílová. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu pana Ing. Martina Jedličku a paní Petru
Kratochvílovou.
Pro: 5 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
4. Starosta obce navrhl, aby členy návrhové komise byli pan Stanislav Hamouz a pan Jiří Karol. Jiné
návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.

.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí členy návrhové komise pana Stanislava Hamouze a pana Jiřího
Karola.
Pro: 5 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno starostou obce, že ke dni 12.2.2018 přijal písemnou rezignaci
člena zastupitelstva obce pana Romana Michálka na jeho mandát. Za člena zastupitelstva obce
Romana Michálka nastoupil dne 13.2.2018 náhradník z kandidátní listiny téže volební strany pan
Jiří Karol.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu pro člena zastupitelstva obce pana Jiřího Karola
(nastoupivšímu na uprázdněný mandát Romana Michálka dne 13.2.2018) od 15.2.2018.
Pro: 5 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s podklady na jednání valné hromady společnosti Sokolovská
vodárenská s.r.o., která se bude konat dne 16.2.2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích:
1. deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne
16.2.2018, která bude jednat o těchto záležitostech:
- o schválení právního jednání, na jehož základě má společnost nabýt nemovitost, resp. právního
jednání ve vztahu k nemovitostem, kde hodnota nemovitostí v rámci jednoho právního jednání
přesahuje částku 1 000 000,- Kč bez DPH, a to o schválení uzavření smlouvy mezi členem skupiny
BMW na straně jedné, městem Sokolov, obcí Vintířov, obcí Lomnice a obcí Dolní Nivy na straně
druhé, společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. na straně třetí a společností Sokolovská
vodárenská s.r.o. na straně čtvrté, o spolupráci při realizaci průmyslové zóny pro zkušební a
inovační centrum „BMW Group Future Mobility Development Center“, podle které se má
společnost Sokolovská vodárenská s.r.o. zavázat k investici do výstavby přívodního vodovodního
řadu a kanalizačního řadu a to v termínu předběžně do 31. 3. 2020, přičemž společnost Sokolovská
vodárenská s.r.o. se stane vlastníkem této nově zhotovené infrastruktury,
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 rozhodl o
- schválení právního jednání, a to uzavření smlouvy mezi členem skupiny BMW na straně jedné,
městem Sokolov, obcí Vintířov, obcí Lomnice a obcí Dolní Nivy na straně druhé, společností
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. na straně třetí a společností Sokolovská vodárenská s.r.o.
na straně čtvrté, o spolupráci při realizaci průmyslové zóny pro zkušební a inovační centrum
„BMW Group Future Mobility Development Center“, podle které se má společnost Sokolovská
vodárenská s.r.o. zavázat k investici do výstavby přívodního vodovodního řadu a kanalizačního
řadu a to v termínu předběžně do 31. 3. 2020, přičemž společnost Sokolovská vodárenská s.r.o. se
stane vlastníkem této nově zhotovené infrastruktury. Návrh smlouvy tvoří přílohu tohoto usnesení.
V případě, že by se této
valné hromady nemohl starosta účastnit, bude obec zastupovat
místostarosta obce pan Josef Kořínek.
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se: 0 zastupitelů
Pro: 5 zastupitelů
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

.
7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem na doplnění člena kontrolního výboru – členem
zastupitelstva obce panem Jiřím Karolem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje jako člena kontrolního výboru pana Jiřího Karola (místo
odstoupivšího člena zastupitelstva obce pana Romana Michálka).
Pro: 5 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
8. Diskuse se nekonala.
9. Závěr
Závěrem starosta obce poděkoval přítomným za účast na jednání zastupitelstva obce ukončil jednání
v 19.00 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Presenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání zastupitelstva obce
Zápis byl vyhotoven dne 22.2.2018

Zapisovatel: Stanislav Hamouz
Ověřovatelé:
Ing. Martin Jedlička ....……..……………….........
Petra Kratochvílová ......……….………………….

Starosta:
Miroslav Toncar

……………………….

