Zápis

a

usnesení

z 8. řádného zasedání zastupitelstva Obce Staré Sedlo
konaného dne 12.12.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
1. 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 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo
je usnášení schopné.
Starosta určil zapisovatelem 8. řádného zasedání Jiřího Mandince.
2. 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.
1. Zahájení
Program:
2. Schválení programu jednání zastupitelstva obce
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Volba návrhové komise
5. Kontrola usnesení minulého jednání
6. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2013
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr a usnesení

Pro: 8 zastupitelů
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Proti: 0 zastupitelů

Zdržel se: 0 zastupitelů

3. Starosta navrhl, aby ověřovateli tohoto zápisu byl pan Radek Hauer a pan Josef Kořínek. Jiné
návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí ověřovatele zápisu pana Radka Hauera a pana Josefa Kořínka.
Pro: 8 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdržel se: 0 zastupitelů
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
4. Starosta navrhl, aby členy návrhové komise byla paní Eva Maršíková a slečna Kateřina Maříková.
Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí členy návrhové komise paní Evu Maršíkovou a slečnu Kateřinu
Maříkovou .
Pro: 8 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdržel se: 0 zastupitelů
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

5. Kontrola usnesení minulého jednání
Z předcházejících jednání zastupitelstva obce přetrvávají tyto úkoly:
• bod 10 r ze dne 16.5.2007 - rozhodnutí o schválení úpravy přístupové cesty v zahrádkářské
kolonii do doby, než bude ukončena výstavba kanalizace v obci,
• bod 10 q z 24.9.2008 – z důvodu nedostatku finančních prostředků rozhodnutí o opravě opěrné zdi
navazující na pozemek ve vlastnictví paní Romany Hoťkové, bytem Zámecká 61, Staré Sedlo do
jara roku 2009,
• bod 10 s z 24.9.2008 – z důvodu nedostatku finančních prostředků zakoupení zrcadla do Nábřežní
ulici ve které bydlí pan Robert Rohm do jara roku 2009,
• 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 n z 05.10.2012 – podání návrhu společnosti s ručením omezeným Sokolovská vodárenská
na zařazení lokalit „pod hřištěm“ a ulice „Krátká“ do plánu investic a oprav vodovodního řádu aj.
pro rok 2013 ve Starém Sedle - starosta obce.
• bod 9 o z 05.10.2012 - vytipování dalších míst pro provedení opravy či vytvoření asfaltových
povrchů ve Starém Sedle - kontrolní výbor.
• 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.

6. Zastupitelstvu obce byl předložen návrh přebytkového rozpočtu na rok 2013 a jeho rozpis.K
návrhu přebytkového rozpočtu a jeho rozpisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přebytkový rozpočet na rok 2013,příjmy ve výši Kč 7.884.000,
výdaje ve výši 6.984.000,--Kč a financování 900.000,-Kč (splátka půjčky SFŽP na kanalizaci)
a jeho rozpis bere na vědomí.
Pro: 8 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdržel se: 0 zastupitelů
Usnesení č.4 bylo schváleno.

7. Různé
a ) Zastupitelstvo obce ruší bod 9 p) ze dne 30.11.2012 o zamítnutí pronájmu jedné místnosti
v bývalé škole k uložení nábytku panu Zdeňku Zikmundovi.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ruší bod 9 p) ze dne 30.11.2012 o zamítnutí pronájmu jedné místnosti
v bývalé škole k uložení nábytku panu Zdeňku Zikmundovi.
Pro: 8 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželi se: 0 zastupitelé
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
b) Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana Zdeňka Zikmunda o pronájem jedné místnosti
v bývalé škole k uložení nábytku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem místnosti v bývalé základní škole panu Zdeňku
Zikmundovi na dobu do 31.12.2013 za cenu 1500,--Kč za rok.
Pro: 8 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželi se: 0 zastupitelé
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
c) Zastupitelstvo obce projednalo směrnici č.01/2013 ,,Organizace stravování zaměstnanců Obce
Staré Sedlo‘‘.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici č.01/2013 ,,Organizace stravování zaměstnanců Obce
Staré Sedlo‘‘.
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželi se: 0 zastupitelé
Pro: 8 zastupitelů
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
d) Zastupitelstvo obce projednalo odložení změny dodavatele energií.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce odkládá změnu dodavatele energií.
Pro: 8 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželi se: 0 zastupitelé
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
e) Zastupitelstvo obce projednalo do výběrového řízení tyto arboristické a zahradnické firmy :
Tomáš Tlamka
Profipark
Slavíčkova 1679
356 05 Sokolov

PE-REZA spol.s.r.o.
Citice 189
356 01 Citice

Zahradnictví Horní Slavkov
Sportovní 872
357 31 Horní Slavkov

Petr Čada , Dis
Green Point
Jateční 12
350 02 Cheb

Baobab – péče o zeleň s.r.o.
Únětice 3
25262 Hroměřice

JACER a.s.
Jana Koziny 28
417 61 Bystřany - Světice

Arborea Rakovník s.r.o.
Dukelských hrdinů 2663
269 01 Rakovník

Prostrou Bohemia s.r.o.
Na Dílcích - areál ZD
317 01 Plzeň – Koterov

Prosad MK s.r.o.
Náměstí Svobody 29
384 15 Planá

Jan Brunclík – ACER
Borská 31
362 63 Dalovice

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje do výběrového řízení tyto arboristické zahradnické firmy :
Tomáš Tlamka
PE-REZA spol.s.r.o.
Zahradnictví Horní
Profipark
Citice 189
Sportovní 872
Slavíčkova 1679
356 01 Citice
357 31 Horní Slavkov
356 05 Sokolov
Petr Čada , Dis
Green Point
Jateční 12
350 02 Cheb

Baobab – péče o zeleň s.r.o.
Únětice 3
25262 Hroměřice

JACER a.s.
Jana Koziny 28
417 61 Bystřany - Světice

Arborea Rakovník s.r.o.
Dukelských hrdinů 2663
269 01 Rakovník

Prostrou Bohemia s.r.o.
Na Dílcích - areál ZD
317 01 Plzeň – Koterov

Prosad MK s.r.o.
Náměstí Svobody 29
384 15 Planá

Jan Brunclík – ACER
Borská 31
362 63 Dalovice
Proti: 0 zastupitelů
Pro: 8 zastupitelů
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0 zastupitelé

f) Zastupitelstvo obce navrhlo členy výběrové komise ve složení :pan Jiří Mandinec , pan Miroslav
Pomichal , paní Eva Maršíková , slečna Kateřina Maříková , pan Josef Kořínek.
Náhradníci :pan Ivan Drofa , pan Stanislav Hamouz , pan Radek Hauer , paní Venuše Šťáhlovská ,
paní Romana Hoťková. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje členy výběrové komise ve složení :pan Jiří Mandinec , pan
Miroslav Pomichal , paní Eva Maršíková , slečna Kateřina Maříková , pan Josef Kořínek.
Náhradníci :pan Ivan Drofa , pan Stanislav Hamouz , pan Radek Hauer , paní Venuše
Šťáhlovská , paní Romana Hoťková.
Pro: 8 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželi se: 0 zastupitelé
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

g) Zastupitelstvo obce projednalo žádost o příspěvek Územní organizace svazu diabetiků Sokolov.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce zamítá žádost o příspěvek Územní organizace svazu diabetiků Sokolov.
Pro: 8 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželi se: 0 zastupitelé
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

8. Diskuse
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí podnět občana pana Josefa Kratochvíla (seniora) na zajištění
údržby pozemků p.č.98/1 , p.č.98/2 , p.č.98/3 , p.č.99 a p.č.100 v Obci Staré Sedlo. Starosta obce
Staré Sedlo pan Miroslav Toncar vyzve majitele k údržbě pozemku.
9. Závěr

Závěrem starosta obce poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva obce ukončil ve 20.00
hodin.
Přílohy zápisu:
1) presenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání zastupitelstva obce
Zápis byl vyhotoven dne 12. prosince 2012.
Zapisovatel: Mandinec Jiří
Ověřovatelé:
Radek Hauer

……………………….

Josef Kořínek

……………………….

Starosta:
Miroslav Toncar

……………………….

