Usnesení
z 4. řádného veřejného řádného zasedání zastupitelstva
ze dne 22. září 2010
Zastupitelstvo

Obce Staré Sedlo

obce volí:

1. Ověřovateli zápisu č. 4 paní Mgr. Evu Maršíkovou a pana Ladislava Kuchtu.( bod 3)všemi hlasy
2. Členy návrhové komise pana Ivana Drofu a pana Josefa Kořínka. (bod 4)-všemi hlasy
Zastupitelstvo

obce schvaluje:

1. Program jednání zastupitelstva obce bez požadavků na jeho doplnění. (bod 2)-všemi hlas
2. Rozbor hospodaření obce k 30.6.2010. (bod 9 )-všemi hlasy
3. Pronájem místnosti v budově č.p. 29 v Sokolovské ulici manželům Hajným ze Starého
Sedla na dobu od 1.10.2010 do 30.6.2011 za jednorázový poplatek 1 000,-- Kč. (bod 10 a)všemi hlasy
4. Prodej části pozemku p.č. 488/1 o výměře cca 50 m2 za cenu 75,-- Kč/1m2 manželům
Charvátovým ze Starého Sedla s tím, že jmenovaní si na své náklady nechají uvedenou část
pozemku geometricky zaměřit a dále uhradí veškeré náklady s prodejem spojené a daň
z převodu nemovitostí. (bod 10 b)-všemi hlasy
5. Pronájem pozemku p.č. 786 o výměře 86 m2 na dobu od 1.10.2010 do 31.12.2020 panu
Antonínu Kratochvílovi za Starého Sedla. (bod 10 e)-všemi hlasy
6. Navýšení příspěvku na rok 2010 místní mateřské škole na provozní výdaje o 65000,-- Kč.
(bod 10 f)-všemi hlasy
7. Pro rok 2011 poplatek za svoz komunálního ve stejné výši jako v tomto roce. (bod lOg) všemi hlasy
8. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o odpadech. (bod 10 ch)-všemi hlasy
9. Uzavření smlouvy o nájmu části domu č.p. 29 firmě Systém Net. na umístění technického
zařízení centrálního bodu a mikrovlnného pojítka tvořícího součást Wolfnet - umístění antén.
(bod 10 i)-všemi hlasy
10. Zařazení žádosti pana Pejc1a z Sokolova o prodej pozemku vhodného k výstavbě
rodinného domu do evidence. (bod 10 mj-všemi hlasy
11. Zařazení žádosti pana Januse ze Sokolova o prodej pozemku o výměře 1000 m2 vhodného
k výstavbě rodinného domu do evidence. (bod 10 nj-všemi hlasy
12. Zařazení žádosti pana Vopičky ze Starého Sedla o pronájem pozemku vhodného ke
zřízení zahrádky do evidence. (bod 10 p)-všemi hlasy
13. Zařazení žádosti pana Koláře z Karlových Varů o prodej pozemku vhodného k výstavbě
rodinného domu do evidence. (bod 10 q)-všemi hlasy
14. Zařazení žádosti pana Marka Krejče ze Starého Sedla o prodej pozemku p.č. 699/22
vhodného na výstavbu rodinného domu do evidence. (bod 10 r)-všemi hlasy
15. Zakoupení radaru na měření rychlosti za cenu 82 920,-- Kč včetně DPH a jeho umístění
do Sokolovské ulice směr Sokolovo (bod 10 u)-všemi hlasy
16. Úhradu faktury ve výši 125 994,-- Kč včetně DPH společnosti VOOS Sokolov za výměnu
čerpadel na ČS 3 formou snížení ceny za pronájem kanalizačního řadu v roce 2010. (bod 10
v)-všemi hlasy
17. Nákup zařízení na vybavení parku u obecního úřadu sloužícího dětem z místní mateřské
školy od firmy ALESTRA za cenu 90366,-- Kč včetně DPH. (bod 10 w)-všemi hlasy

18. Nákup zařízení pro vybavení parku u hřiště, které je zrušené základní školy od firmy
Michal Mrázek v hodnotě 180000,-- Kč včetně DPH. (bod 10 x)-všemi hlasy
19. Uzavření Dodatku č.l ke smlouvě o dílo na zpracování územního plánu obce s Ing. Arch.
Míkou spočívajícím ve změně územního plánu vypuštěním veřejné komunikace W-D3 a
v souvislosti s tím v navýšení ceny díla 026775,-- Kč. (bod 10 a-l)-všemi hlasy
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
1. Zprávu kontrolního výboru. (bod 6)
2. Zprávu fmančního výboru. (bod 7)
3. Rozpočtové opatření k 30.7.2010 a k 31.8.2010 včetně jejich rozpisu najednotlivé položky
rozpočtové skladby. (bod 8)-všemi hlasy
4. Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2010. (bod 10 k)
s. Zápis zjednání s Pozemkovým úřadem v Sokolově o provedení pozemkových úprav. (bod
10 tj-všemi hlasy
Zastupitelstvo obce vyhlašuje
1. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 701/1 o výměře 150 m2. (bod 10 c)-všemi hlasy
2. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 701/1 o výměře 150 m2. (bod 10 d)-všemi hlasy
3. Záměr prodeje části pozemku p.č. 176 o výměře 209 m2 a části pozemku p.č. 17713 o
výměře 270 m2. (bod 10 l)-všemi hlasy
4. Záměr prodeje části pozemku p.č. 24/1 o výměře cca 425 m2. (bod 10 o)-všemi hlasy
S. Záměr prodeje části pozemku p.č. 732 o výměře 300 m2. (bod 10 s)-všemi hlasy.
Zastupitelstvo obce ruší:
1. OZV č.l/2002 ze dne 14.1.2002 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem včetně
jejího Dodatku č. 1. (bod 10 h)-všemi hlasy
2. Výběrové řízení na opravu komunikace v Krátké ulici vzhledem vysoké ceně obdržených
cenových nabídek. (bod 10 y)-všemi hlasy
Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. Starostu podpisem smlouvy s firmou Systém Net. LINE s.r.o. o umístění technického
zařízení centrálního bodu a mikrovlnného pojítka tvořícího součást Wolfnet - umístění antén.
(bod 10 j)-všemi hlasy
2. Vzhledem ke skutečnosti, že do termínu voleb se již žádné zasedání zastupitelstva
neuskuteční, obce prováděním rozpočtových změn do ustavujícího zasedání nově zvoleného
zastupitelstva, na kterém ho seznámí se všemi rozpočtovými opatřeními, které od září 2010
provedl. (bod 10 z)-všemi hlasy
3. Starostu podpisem Dodatku č.l ke smlouvě o dílo na zpracování územního plánu obce
uzavřené s Ing. arch. Míkou týkající se změny spočívající ve vypuštění veřejné komunikace
W-D3 z územního plánu a v navýšení ceny díla 026775,-- Kč. (bod 10 b-l)-všemi hlasy
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi, aby oslovil firmy na zpracování cenové nabídky pouze na běžnou opravu
komunikace v Krátké ulici. Nové cenové nabídky projedná a dodavatele vybere zastupitelstvo
na svém dalším zasedání tak, aby oprava byla provedena nejpozději do 10.12.2010 a obec

mohla vyúčtovat dotaci od Krajského úřadu, kterou na tuto akci obdržela. (bod 10 c-l )-všemi
hlasy
Zastupitelstvo obce odkládá:
1. Vyřízeni žádosti pana Pavla Chrousta o odprodej části pozemku parcelní č. 542. (bod 12 i
ze dne 13.12.2006) - všemi hlasy
2. Rozhodnutí o schváleni úpravy přístupové cesty v zahrádkářské kolonii do doby, než bude
ukončena výstavba kanalizace v obci. (bod 10 r ze dne 16.5.2007) - všemi hlasy
3. Souhlas obce Městu Loket s uložením inženýrských sítí na pozemek parcelní číslo 651/3
do doby, než bude na základě směnné smlouvy s panem Pasekou tento pozemek převeden do
vlastnictví obce. (bod 10 d-1 ze dne 16.5.2007) - všemi hlasy
4. Z důvodu nedostatku finančnich 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 q z 24.9.2008) - všemi hlasy
5. Z důvodu nedostatku fmančnich prostředků zakoupení zrcadla do Nábřežní ulici ve které
bydlí pan Robert Rohm do jara roku 2009. (bod 10 s z 24.9.2008) - všemi hlasy
6. Z důvodu nedostatku finančnich prostředků opravu komunikace před rodinným domem
pana Ladislava Zikmunda v Sokolovské ulici č.p. 39 do jara roku 2009. (bod 11 b z
24.9.2008) - všemi hlasy
7. Z důvodu nedostatku finančnich prostředků napojeni rodinného domu pana Mandince
z Krátké ulice na kanalizačni řad obce. (bod 9 s ze dne 18.3.2009) - všemi hlasy
8. Žádost Martina Šomšáka ze Sokolova o pronájem části pozemku p.č. 613/3 o výměře 1000
m2 do doby, než bude parcela v rámci historického majetku zapsána na list vlastnictví obce.
(bod 9 j ze dne 1.7.2009)-všemi hlasy
9. Žádost pana Bucka ze Starého Sedla o pronájem rybníku p.č. 677/1. (bod 9 w ze dne
28.4.2010)-všemi hlasy
10. Žádost pana Josefa Kořínka ze Starého Sedla o pronájem rybníku p.č. 677/1. (bod 9 x ze
dne 28.4.2010)-všemi hlasy
Přečtené usneseni bylo všemi hlasy odsouhlaseno.
Řádné veřejné zasedání skončilo ve 19.30 hodin.
Zapsala:

lngeborg Gburová

ověřovatelé zápisu:

Mgr. Maršíková Eva
Ladislav Kuchta

starosta:

Miroslav Toncar

mÍstostarostka:

lngeborg Gburová
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