Usnesení
z 1. veřejného řádného zasedání zastupitelstva Obce Staré Sedlo
ze dne 28. ledna 2009
Zastupitelstvo obce volí:
1. Ověřovateli zápisu č.6 paní Mgr. Evu Maršíkovou a pana Ivana Drofu. ( bod 3)-všemi
hlasy
2. Členy návrhové komise pana Ladislava Kuchtu a pana Lubomíra Oavidka. (bod 4) -všemi
hlasy
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce bez požadavků najeho doplnění. (bod 2)-všemi hlasy
2. Zprávu o inventarizaci majetku, pohledávek a závazků obce k 31.12.2008. (bod 8)-všemi
hlasy
4. Limit pracovníků a mzdových prostředků na rok 2009 v předloženém znění. (bod 9)-všemi
hlasy
5. Prodej části pozemku p.č. 140/1 o výměře 146 m2 za 50,-- Kč/1m2 panu Ondřeji
Temňákovi ze Starého Sedla s tím, že jmenovaný si na své náklady nechá uvedenou část
pozemku geometricky zaměřit a dále uhradí veškeré poplatky s prodejem spojené a daň
z převodu nemovitostí. (bod 10 aj-všemi hlasy
6. Prodej části pozemku p.č. 146/5 o výměře 44 m2 za cenu za cenu 50,-- Kč/1m2 panu
Jaroslavu Hynkovi ze Sokolova s tím, že jmenovaný si na své náklady nechá uvedenou část
pozemku geometricky zaměřit a dále uhradí veškeré poplatky s prodejem spojené a daň
z převodu nemovitostí. (bod 10 b)-všemi hlasy
8. Prodej části pozemku p.č. 146/5 o výměře 29 m2 za cenu 50,-- Kč/1m2 manželům
Josefovi a Evě Kuncovým ze Starého Sedla s tím, že jmenovaní si na své náklady nechají
uvedenou část pozemku geometricky zaměřit a dále uhradí veškeré poplatky s prodejem
spojené a daň z převodu nemovitostí. (bod 10 c) - všemi hlasy
9. Zadání zhotovení projektové dokumentace na plánovanou výstavbu bytů v budově zrušené
základní školy č.p. 195 a výstavby půdních bytů v č.p. 29 panu Ing. Petru Potužákovi
z Lokte za cenu dle nabídky 321 300,-- Kč. (bod 10 d)-všemi hlasy
10. Příspěvek místní organizaci Svazu českých včelařů ve výši 1 500,-- Kč .. (bod 10 f)-všemi
hlasy
11. Příspěvek občanskému sdružení ARAGO IT na pořádání festivalu pro tělesně postižené
SOUZNĚNÍ ve výši 1 000,-- Kč. (bod 10 g)-všemi hlasy
13. Uzavření dodatku Č. 1 ke Smlouvě o pronájmu kanalizačního řadu obce Vodohospodářské
společnosti Sokolov spočívajícím ve změně výše ročního nájemného na 831 000,-- Kč. (bod
10 h)-všemi hlasy
14. Pronájem místní tělocvičny za účelem nacvičování tanečních vystoupení panu Lukášovi
Hajdu ze Starého Sedla za cenu 200,-- Kč měsíčně. (bod 10 i)-všemi hlasy
15. Zařazení žádosti manželů Hosových ze Sokolova o prodej pozemku o výměře 700 m2 800 m2 vhodného k výstavbě rodinného domu do evidence. (bod 10 I) - všemi hlasy
16. Zařazení žádosti paní Dvořákoví z Oloví o prodej pozemku o výměře 1 000 m2 vhodného
k výstavbě rodinného domu do evidence. (bod 10 mj-všemi hlasy
17. Zařazení žádosti paní Březinové z Rakovníka o prodej pozemku o výměře 1 200 m2
vhodného k výstavbě rodinného domu evidence. (bod 10 nj-všemi hlasy

18. Zařazení žádosti paní Holé z Oloví o prodej pozemku o výměře 1 000 m2 vhodného
k výstavbě rodinného domu z Oloví do evidence. (bod 10 o)-všemi hlasy
19. Prodloužení termínu nájemní smlouvy panu Temňákovi ze Starého Sedla o pronájmu
místnosti v budově č.p. 195 do 31.12.2009. (bod 10 p)-všemi hlasy
20. apojení nemovitosti společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. nacházející se
ve Hřbitovní ulici na nově vybudovaný kanalizační řad obce. apojení bude bez úplaty s tím,
že společnost opraví povrch komunikace ve Hřbitovní ulici. (bod 10 q)-všemi hlasy
21. Úhradu ceny za zpracování projektové dokumentace na vybudování hospodářského sjezdu
k pozemku p.č. 597/3 v Sokolovské ulici ve vlastnictví pana Soukupa ve výši 16 500,-- Kč.
(bod 10 r)-všemi hlasy
22. Úhradu faktury za vybudování domovní kanalizační přípojky panu Vopičkovi za Starého
Sedla. (bod 10 s)-všemi hlasy
23. Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na tyto akce:
- vybudování veřejného osvětlení v Krátké ulici
- oprava místních komunikací
- oprava střechy kůlny obecního úřadu
(bod 10 w )-všemi hlasy
24. Navýšení limitu pokladní hotovosti na 40000,-- Kč. (bod 10 x)-všemi hlasy
25. Dodatek č. 1 k vnitřní směrnici č. 612006 o provádění pokladních operací a stanovení
pokladních limitů, spočívající ve změně IX. bod jedna - schválení limitu pokladní hotovosti
na 40000,-- Kč. (bod 10 y)-všemi hlasy

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
1. Zprávu kontrolního výboru. (bod 6)
2. Zprávu finančního výboru. (bod 7)
Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. Starostu podpisem Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace výstavby bytů
v č.p. 195 a č.p. 29 s panem ing. Potužákem z Lokte za cenu dle nabídky 321 300,-- Kč. (bod
lOg) - všemi hlasy
2. Starostu podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o pronájmu nově vybudovaného kanalizačního
řadu uzavřené s Vodo hospodářskou společností Sokolovo (bod 10 ch) - všemi hlasy
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi aby zjistil předpokládané náklady na vybudování domovní kanalizační přípojky
k nemovitosti manželů Mandincových v Krátké ulici. (bod 10 j)-všemi hlasy
2. Kontrolnímu výboru, aby přeměřil šířku komunikace v ulici V Úvoze mezi nemovitostmi
manželů Večeřových a manželů Gálových a starostovi, aby zjistil výši nákladů na zakoupení a
umístění dopravní značky Zákaz vjezdu nákladních vozidel do této ulice. (bod 10 t) - všemi
hlasy

Zastupitelstvo obce zamítá:
1. Žádost pana Paseky ze Starého Sedla o snížení ceny z pronájmu pozemku p.č. 652/6. (bod
10 u) - všemi hlasy

Zastupitelstvo

obce odkládá:

1. Vyřízeni stížnosti na narušeni statiky RD č.p. 177 do doby, než bude vybudována
kanalizace v obci. (bod 15 ze dne 25.8.2000) - všemi hlasy
2. Vyřízení žádosti o prodej pozemku parcelni č. 676 (ZE p.č. 1799) nebo pozemku parcelní
Č. 677 o výměře 6.459 m2 do doby než budou uvedené pozemky v rámci historického majetku
převedeny na obec. (bod 10 b ze dne 26.10.2005) - všemi hlasy
3. Rozhodnutí o zachováni přístupu a příjezdu na pozemek parcel ní č. 224/1 přes pozemek
parcelni č. 223/4. (bod 10 I ze dne 23.8.2006) - všemi hlasy
4. Vyřízení žádosti pana Nástrahy o prodej části pozemku parcelní č. 223/4. (bod 9 ze dne
15.11.2006) - všemi hlasy
S. Vyřízení žádosti pana Surmy o prodej části pozemku parcel ní Č. 223/4. (bod 9 a-I ze dne
15.11.2006) - všemi hlasy
6. Vyřízení žádosti pana Pavla Chrousta o odprodej části pozemku parcelni Č. 542. (bod 12 i
ze dne 13.12.2006) - všemi hlasy
7. 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
8. 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-l ze dne 16.5.2007) - všemi hlasy
9. 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
10. Z důvodu nedostatku finančnich prostředků zakoupení zrcadla do Nábřežni ulici ve které
bydlí pan Robert Rohm do jara roku 2009. (bod lOs z 24.9.2008) - všemi hlasy
11. 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
12. Vyhlášeni záměru prodeje části pozemku p.č. 224 o výměře 132 m2 o jehož prodej
požádali manželé Gotzlovi ze Starého Sedla do doby než bude zhotovena studie sousedních
pozemků. (bod 10 k ze dne 28.1.2009) - všemi hlasy
13. Vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 562/1 o výměře 1434 m2 a 562/3 o výměře 122
m2 o jejichž prodej požádala slečna Martina Bucková ze starého Sedla do doby než bude
zpracovaná studie sousedících pozemků v bývalé lokalitě Východní pole. (bod lOv ze dne
28.1.2009) - všemi hlasy
ž

Přečtené usnesení bylo všemi hlasy odsouhlaseno.
Řádné veřejné zasedání skončilo ve 19.40 hodin.
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