Usnesení
z 1. mimořádného

veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Sedlo ze dne
11. února 2009

Zastupitelstvo obce volí:
1. Ověřovateli mimořádného zápisu č.l pana Ladislava Kuchtu a pana Josefa Kořínka. ( bod
3}-všemi hlasy
2. Členy návrhové komise pana Petra Mikeše a pana Josefa Kratochví1a. (bod 4) -všemi hlasy
Zastupitelstvo obce konstatuje:
ověření ve smyslu § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh Územního plánu Staré Sedlo
není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou
krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského
úřadu
rozhodlo
v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecné povahy a
vydává
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písmo c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4
stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
formou opatření obecné povahy Územní plán Staré sedlo. (bod 5)-všemi hlasy
Zastupitelstvo obce souhlasí:
1) s podáním žádosti o dotaci ze strukturálních fondů EU v programovém období 2007 - 2013

v rámci Integrovaného operačního systému (IOP) na pořízení přístupového místa pro
komunikaci s informačními systémy veřejné správy Czech POINT - celková verze, " Prioritní
osa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě, oblasti intervence 2.1 Výzva číslo 02 " e
Government v obcích - Czech POINT ". Výše celkových nákladů projektu je 93 927,-- Kč,
přičemž tato částkajiž v sobě zahrnuje i internetové připojení najeden rok a výdaje na
administraci.
2) se zajištěním financování vybudování přístupového místa pro komunikaci s informačními
systémy veřejné správy Czech POINT - celková verze. Finanční prostředky budou
poskytnuty prostřednictvím kraje formou zálohy aje povinností žadatele tuto zálohu
vyúčtovat ex-ante.
Výše spolufinancování projektu ze strany žadatele - obce zahrnuje nezpůsobilé výdaje a
minimálně 15 % celkových způsobilých výdajů ve výši celkových nákladů a bude zajištěno
z vlastních prostředků obce a to ve výši minimálně 14089,-- Kč, z bankovního účtu obce.
(bod 6)-všemi hlasy
Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. Starostu obce podpisem veškerých dokumentů a smluv v souvislosti s podáním výše
zmíněné žádosti o dotaci a výběrem firmy pro dodání potřebné technologie. (bod 6)-všemi
hlasy

Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Podání žádosti o dotaci svazkem obcí Mikroregionem Sokolov - východ, v rámci
programu Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013, oblasti
podpory 2.1.na projekt "Studie projektu Antonínské arboretum", výše celkových nákladů
projektuje 1.939.000,-- Kč.
b) Podání žádosti o dotaci svazkem obcí Mikroregionem Sokolov - východ, v rámci
programu Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013, oblasti
podpory 2.1.na projekt "Projektová dokumentace napojení páteřní cyklostezky na Slavkovský
les v Březové, část Tisová", výše celkových nákladů projektu je 1.581.000,-- Kč.
c) Podání žádosti o dotaci svazkem obcí Mikroregionem Sokolov - východ, v rámci programu
Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013, oblasti podpory
2.1.na projekt "Dovolená na Sokolovsku - produktové balíčky", výše celkových nákladů
projektuje 1.891.000,-- Kč.
d) Zajištění financování projektu "Studie projektu Antonínské arboretum" ze svého rozpočtu
- spolufinancování projektu ve výši 0%, tj. 0,-- Kč a dále zajištění předfinancování projektu
ve výši 0% celkových nákladů, tj. 0,-- Kč.
e) Zajištění financování projektu "Projektová dokumentace napojení páteřní cyklostezky na
Slavkovský les v Březové, část Tisová" ze svého rozpočtu - spolufinancování projektu ve
výši 0%, tj. 0,-- Kč a dále zajištění předfinancování projektu ve výši 0% celkových nákladů,
tj. 0,-- Kč.
t) Zajištění financování projektu "Dovolená na Sokolovsku - produktové balíčky" ze svého
rozpočtu - spolufinancování projektu ve výši 0%, tj. 0,-- Kč a dále zajištění předfinancování
projektu ve výši 0% celkových nákladů, tj. 0,-- Kč. (bod 7)-všemi hlasy

Přečtené usnesení bylo všemi hlasy odsouhlaseno.
Řádné veřejné zasedání skončilo ve 18.5
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