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Usnesení
z 6. řádného veřejného řádného zasedání zastupitelstva
ze dne 10. prosince 2010

Obce Staré Sedlo

Zastupitelstvo obce volí:
1. Ověřovateli zápisu č.6 pana Ivana Drofu a pana Radka Hauera.( bod 3) - všemi hlasy
2. Členy návrhové komise pana Stanislava Hamouze a Ing. Jiřího Mandince. (bod 4) -všemi
hlasy
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Rozpočtové opatření Č. 1012010 k 30.11.2010. (bod 8) - všemi hlasy
2. Přebytkový rozpočet na rok 2011. Příjmy celkem 7.642.000,-- Kč, výdaje celkem
6.742.000,-- Kč, fmancování 900.000,-- Kč. Přebytek ve výši 900.000,-- Kč bude použit
k úhradě splátek SFŽP. (bod 9 ) - všemi hlasy
3. Limit pracovníků a mzdových prostředků na rok 2011 a odměny neuvolněným členům za
od 01.01.2011 - rozpis odměn tvoří přílohu Č. 1 zápisu. (bod 10 a) - všemi hlasy
4. úpravu parketové podlahy v kulturním sále za cenu 43.800,-- Kč firmě Podlahářské práce
Petr Barteš a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.(bod 10 f) - všemi hlasy
5. Výměnu svítidel v mateřské škole za cenu 18.000,-- Kč. (bod lOg) - všemi hlasy
6. Přerušení provozu mateřské školy v době od 23.12. a 31.12.2010. (bod 10 h) - všemi hlasy
7. Přijetí finančního daru mateřské škole ve výši 30.000,-- Kč od Sokolovské uhelné, právní
nástupce, a.s .. (bod 10 ch) - všemi hlasy
8. Uzavření nájemní smlouvy, na bezúplatný pronájem místnosti v budově zrušené ZŠ
s Policií ČR, služebnou Loket. Smlouva bude na dobu určitou od 01.01.2011 do 31.12.2011.
(bod 10 i) - všemi hlasy
9. Příspěvek z rozpočtu obce v roce 2011 Římskokatolické církvi Loket ve výši 50.000,-- Kč
na dokončení oprav tesařských konstrukcí a hodin na věži kostela Nejsvětější Trojice ve
Starém Sedle s podmínkou, že všechny hodiny budou osvětleny. (bod 10 j) - všemi hlasy
10. Rozpočtové opatření Č. 11/2010 k 31.12.2010. (bod 10 k) - všemi hlasy
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
1. Zprávu fmančního výboru. (bod 6)
2. Zprávu kontrolního výboru. (bod7)
3. Rozpis rozpočtu na rok 2011 a výpis z usnesení

za

č. 5/2008 ze dne 09.07.2008. (bod 9)

Zastupitelstvo obce vyhlašuje
1. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 780/2 o výměře 64 m2
2. Záměr pronájmu pozemku p. Č. 264/4 o výměře 6 m2
3. Záměr pronájmu části pozemku p. Č. 329/2 o výměře 161 m2
4. Záměr pronájmu části pozemku p. Č. 317/1 o výměře 83 m2
5. Záměr pronájmu části pozemku p. č.613/1 (pKč 499/1) o výměře 800 m2
6. Záměr pronájmu části pozemku p. Č. 700/1 o výměře 1350 m2
7. Záměr pronájmu pozemku p. Č. 633 o výměře 13.541 m2
8. Záměr pronájmu části pozemku p. Č. 491 o výměře 18 m2
(bod 10 c) - všemi hlasy
9. Záměr pronájmu části pozemku p. Č. 781/5 o výměře 240 m2. (bod 10 e) - všemi hlasy
10. Záměr prodeje části pozemku p. Č. 812 o výměře 15 m2. (bod 10 b) - všemi hlasy
11. Záměr prodeje pozemku p. Č. 71/1 Oo výměře 280 m2 . (bod 10 d) - všemi hlasy
Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. Starostu podpisem smlouvy o dílo s ti Podlahářské práce Petr Barteš na opravu parketové
podlahy v kulturním sále za cenu dle nabídky Kč 43.800,-- včetně DPH . (bod 10 f) - všemi
hlasy

Zastupitelstvo obce deleguje:
najednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. konané dne 21.12.2010,
která bude jednat o těchto záležitostech:
a) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady a o částce, o kterou se
zvyšuje základní kapitál společnosti,
b) projednání předmětu nepeněžitých vkladů a rozhodnutí o částkách, které se
započítávají na vklad společníků,
c) rozhodnutí o lhůtě, do níž musí být závazky společníků ke zvýšení vkladů převzaty,
d) projednání a schválení výše vodného a 'stočného pro rok 2011,
e) projednání a schválení výše nájemného pro rok 2011 - Vodohospodářská společnost
Sokolov, s.r.o.,
f) projednání a schválení plánu investic pro rok 2011,
g) odvolání jednatele a člena dozorčí rady,
h) jmenování nového jednatele, schválení smlouvy o výkonu funkce,
i) jmenování nového člena dozorčí rady, schválení smlouvy o výkonu funkce,
j) rozhodnutí o výši odměny jednatelů,
k) schválení převodu budovy s pozemkem v kat.úz. Krásná Lípa u Rovné,
1) schválení nabytí pozemků v kat.úz. Kamenice u Březové,
m) schválení nabytí vodovodního řadu k ČOV Habartov-Bukovany,
n) projednání převzetí závazku města Dolní Rychnov k úhradě účelové půjčky v
souvislosti s nepeněžitým vkladem majetku pořízeného z této půjčky do majetku
společnosti,
jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. starostu obce
Miroslava Toncara a
ukládá mu, aby za obec jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně
rozhodlo
a) o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady a o částce, o kterou se zvyšuje
základní kapitál společnosti,
b) o částkách, které se započítávají na vklad společníků,
c) o lhůtě, do níž musí být závazky společníků ke zvýšení vkladů převzaty,
d) o schválení výše vodného a stočného pro rok 2011,
e) o schválení výše nájemného pro rok 2011 - Vodohospodářská společnost Sokolov,
s.r.o.,
f) o schválení plánu investic pro rok 2011,
g) o odvolání jednatele a člena dozorčí rady,
h) o jmenování nového jednatele a schválení smlouvy o výkonu funkce,
i) o jmenování nového člena dozorčí rady a schválení smlouvy o výkonu funkce,
j) o výši odměny jednatelů,
k) o schválení převodu budovy s pozemkem v kat.úz. Krásná Lípa u Rovné,
1) o schválení nabytí pozemků v kat.úz. Kamenice u Březové,
m) o schválení nabytí vodovodního řadu k ČOV Habartov-Bukovany,
n) o převzetí závazku města Dolní Rychnov k úhradě účelové půjčky v souvislosti
s nepeněžitým vkladem majetku pořízeného z této půjčky do majetku společnosti.
V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta účastnit, bude obec zastupovat
místostarosta obce ing. Miroslav Pomichal . (bod 10 1) - všemi 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 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 1)- všemi hlasy
Přečtené usnesení bylo všemi hlasy odsouhlaseno.
Řádné veřejné zasedání skončilo ve 19.15 hodin.
Zapsala: Kateřina Maříková
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