Usnesení
z

s.

řádného veřejného řádného za edání zastupitelstva
ze dne 24. listopadu 2010

Obce Staré Sedlo

Zastupitelstvo obce volí:
1. Ověřovateli zápisu č.5 pana Stanislava Hamouze a pana Josefa Kořínka.( bod 3) - všemi
hlasy
2. Členy návrhové komise pana Ivana Drofu a pana Ing. Jiřího Mandince. (bod 4) -všemi
hlasy
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Uzavření smlouvy o dílo s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o. za nejnižší nabídkovou
cenu za dílo ve výši 649.405,86 Kč včetně DPH na výstavbu komunikace v ulici Krátká ve
Starém Sedle. (bod 8) - všemi hlasy
2. Prodej části pozemku p.č. 24/1 o výměře 425 m2 za cenu 50,-- Kč/1m2
panu Petru
Feistlovi ze Starého Sedla s tím, že jmenovaný si na své náklady nechá uvedenou část
pozemku geometricky zaměřit, uhradí veškeré náklady s prodejem spojené a daň z převodu
nemovitostí. (bod 9 b) - všemi hlasy
3. Prodej části pozemku p.č. 732 o výměře 300 m2 za cenu 75,-- Kč/ I m2 paní Monice
Němečkové ze Starého Sedla s tím, že jmenovaná uhradí veškeré náklady s prodejem spojené
a daň z převodu nemovitostí. (bod 9 b) - všemi hlasy
4. Prodej pozemku p.č. 176 o výměře 209 m2 a p.č. 177/3 o výměře 267 m2 za cenu 50,- Kč/1
m2 manželům Aleně a Janu Svobodovým, Staré Sedlo s tím, že jmenovaní uhradí veškeré
náklady s prodejem spojené a daň z převodu nemovitostí. (bod 9 c) - všemi hlasy
S. Pronájem části pozemku p.č. 700/1 o výměře 150 m2 manželům Ivaně a Petru Černým
Loket na dobu od 01.12.2010 do 31.12.2020. (bod 9 d) - všemi hlasy
6. Pronájem části pozemku p.č. 700/1 o výměře 150 m2 manželům Janě a Vladimíru
Todlovým na dobu od 01.12.2010 do 31.12.2020. (bod 9 e) - všemi hlasy
7. Příspěvek Mikroregionu
Sokolov východ na rok 2011 ve výši 20.000,- Kč. (bod 9 h) všemi hlasy
8. Sociální výpomoc z rozpočtu obce paní Svobodové A., paní Salajkové V.a paní Šmídové B.
každé ve výši 2.000,- Kč v hotovosti. (bod 9 m) - všemi hlasy
9. Roční odměny členům kulturní komise ve výši 4.000,- Kč na osobu. (bod 9 n) - všemi
hlasy
10. Zhotovení a montáž vrat a vrátek u čp. 182 v Zámecké ulici firmou Galia Zdeněk za cenu
28.790,- Kč s DPH. (bod 9 q) - všemi hlasy
11. Změnu Územního plánu obce p.č. 585 a p.č. 237/2 na plochy vesnického bydlení I. a M.
Drofovým, Staré Sedlo s tím, že si uhradí náklady s touto změnou spojené. (bod 9 r) - všemi
hlasy
12. Uzavření Mandátní smlouvy na změnu územního plánu týkající se pozemků p.č. 585 a p.č.
237/2 s manžel i 1. a M. Drofovými, Staré Sedlo. (bod 9 r) - všemi hlasy
13. Změnu Územního plánu obce p.č. 552/1 na plochu vesnického bydlení M. a H.
Buckovým, Staré Sedlo s tím, že si uhradí náklady s touto změnou spojené. (bod 9 s) - všemi
hlasy
14. Uzavření Mandátní smlouvy na změnu územního plánu týkající se pozemku p.č. 552/1
s manželi H. a M. Buckovými, Staré Sedlo. (bod 9 s) - všemi hlasy
15. Ukončení smlouvy o pronájmu pozemku p.č. 71110 o výměře 280 m2 dohodou ke dni
31.12.2010 pana Františka Tavaliho, bytem ČSA 392/23, Loket. (bod 9 t) - všemi hlasy

16. Uzavření smlouvy o pronájmu pozemku p.č. 677/1 vodní plocha od 01.01.2011 do
31.12.2012 za cenu 956,- Kčll rok s panem Janem Kupčekem, Staré Sedlo. (bod 9 w) - všemi
hlasy
17. Uzavření smlouvy o dílo na opravu parkoviště a komunikace na pozemcích p.č. 293, a
části p.č. 776/1 s firmou SWIETELSKY stavební znějící na částku 360.233,94 Kč s DPH.
(bod 9 x) - všemi hlasy
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
1. Zprávu finančního výboru. (bod 6)
2. Rozpočtové opatření č. 8/2010 ke dni 30.9.2010 ač. 9/2010 k 3l.10.20 1O. (bod 7)
3. Návrh rozpočtu Mikroregionu Sokolov východ na rok 2011 a dále rozpočtové výhledy na
roky 2012 a 2013. (bod 9 g)
Zastupitelstvo obce vyhlašuje
1. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 701/1 o výměře 137 m2. (bod 9 i) - všemi hlasy
2. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 789 o výměře 40 m2. (bod 9 o) - všemi hlasy
Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. Starostu podpisem smlouvy o dílo s fi SWIETELSKY stavební S.LO. na výstavbu
komunikace v ulici Krátká znějící na částku 649.405,86 Kč s DPH. (bod 9 a) - všemi hlasy
2. Starostu, aby oslovil dalších 10 zájemců z pořadníku o pozemky na výstavbu RD, zda mají
zájem o pozemek parc. č. 50/1 a p.č. 51. (bod 9 f) - všemi hlasy
3. Starostu jednáním na Sokolovské uhelné, právní nástupce a.s. ohledně omezení kamionové
dopravy v Šachetní ulici z důvodu poškozování nemovitosti čp. 275. (bod 9 ch)-všemi hlasy
4. Starostu podpisem Mandátní smlouvy s manželi 1. a M. Drofovými na změnu územního
plánu týkající se pozemků p.č. 585 a p.č. 237/2 na plochy vesnického bydleni. (bod 9 r)všemi hlasy
5. Starostu podpisem Mandátní smlouvy s manželi M. a H. Buckovými na změnu územniho
plánu týkající se pozemku p.č. 552/1 na plochy vesnického bydlení. (bod 9 s) - všemi hlasy
6. Starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou SWIETELSKY stavební, S.LO. na opravu
parkoviště a komunikace na pozemcích p.č. 293 a části p.č. 776/1 znějící na částku
360.233,94 Kč včetně DPH. (bod 9 y) - všemi hlasy
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Kontrolnímu výboru, aby na místě prověřil žádost paní Anny Hauerové o prodej části
pozemku p.č. 812 o výměře 15 m2. (bod 9 j) - všemi hlasy
Zastupitelstvo obce zamítá:
1. Žádost pana Jaroslava Mareše o prodej pozemku parc. č. 329/2 o výměře 356 m2 a
pozemku p.č. 317/10 o výměře 140 m2 z toho důvodu, že je na tyto pozemky uzavřena
smlouva o pronájmu. (bod 9 k)-všemi hlasy
2. Žádost o příspěvek Taneční skupiny Mirak1 Sokolovo (bod 9 v) - všemi hlasy
3. Žádost o poprodej části pozemku p.č. 542 panu Pavlu Chroustovi. (bod 9 ž) - všemi hlasy
Zastupitelstvo obce ruší:
1. Bod 12i ze dne 13.12.2006 - vyřízení žádosti pana Pavla Chrousta o odprodej části
pozemku parcelní č. 542 - z důvodu zamítnutí této žádosti. (bod 9 z) - všemi hlasy
2. Bod 10 d-l ze dne 16.5.2007 - 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
Loket jinou formou. (bod 9 ž) - všemi hlasy
3. Bod 9 w ze dne 28.4.2010 - vyřízení žádosti
p.č. 677/1 z důvodu pronájmu jinému zájemci.
4. Bod 9 x ze dne 28.4.2010 - vyřízení žádosti
p.č. 677/1 z důvodu pronájmu jinému zájemci.

obce - z důvodu vyřešení
pana
(bod
pana
(bod

Martina Bucka
9 a-I) - všemi
Josefa Kořínka
9 a-I) - všemi

situace Městem

o pronájem vodní plochy
hlasy
o pronájem vodní plochy
hlasy

Zastupitelstvo obce odkládá:
1. Rozhodnutí o schválení 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
2. 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 q z 24.9.2008) - všemi hlasy
3. Z důvodu nedostatku finančních 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
4. Z důvodu nedostatku finančních 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
5. Z důvodu nedostatku finančních prostředků napojení manželů Mandincových z Krátké
ulice na kanalizační řad obce. (bod 9 s ze dne 18.3.2009) - všemi hlasy
6. 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
7. Žádost paní 1. Hetfleišové o provedení opravy opěrné zdi li potoka li RD čp. 64 do doby
kdy bude prováděna nová výstavba v rámci schválené dotace na opravu Starosedelského
potoka. (bod 9 1) - všemi hlasy
8. Žádost Římskokatolické
farnosti Loket o příspěvek ve výši 50.000,- Kč na rok 2011 na
opravu tesařských konstrukcí a hodin na věži kostela
ejsvětější Trojice ve Starém Sedle do
dalšího jednání za. (bod 9 p) - všemi hlasy
9. Žádost pana Martina Ůberlackera, bytem Komenského 120, Březová o prodej pozemku
parc,
71/10 o výměře 280 m2 a p.č. 781/5 o výměře cca 240 m2 do dalšího jednání za.
(bod 9 u) - všemi hlasy
č.

Přečtené usnesení bylo všemi hlasy odsouhlaseno.
Řádné veřejné zasedání skončilo ve 20.15 hodin .
Zapsala:
Kateřina Maříková

ověřovatelé zápisu:

starosta:
místostarosta:
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Hamouz Stanislav
Kořínek Josef
Miroslav Toncar
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