Usnesení
z 2. veřejného

řádného zasedání zastupitelstva
ze dne 18. března 2009

Obce Staré Sedlo

Zastupitelstvo obce volí:
1. Ověřovateli zápisu č.2 pana Ladislava Kuchtu a pana Ivana Drofu. (bod 3)-všemi hlasy
2. Členy návrhové komise pana Lubomíra Davidka a pana Josefa Kratochvíla. (bod 4) -všemi
hlasy
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce bez požadavků na jeho doplnění. (bod 2)-všemi hlasy
2. Zařazení žádosti paní Petry Mondičové, bytem K.H.Borovského 1561, Sokolovo prodej
pozemku o výměře 1 000 rn2 vhodného k výstavbě rodinného domu do evidence. ( bod 9 b)všemi hlasy
3. Ukončení nájemní smlouvy na pozemek p.č. 50/1 díl g o výměře 527 m2 s paní Lucií
Matkovičovou, bytem Nádražní 221, Sokolovo (bod 9 c)-všemi hlasy
4. Zařazení žádosti Marie Vačákové, bytem K.Čapka 1410 Sokolovo přidělení obecního
bytu do evidence. (bod 9 f)-všemi hlasy
5. ákup a umístění zrcadla, které by umožnilo bezpečný výjezd na komunikaci III. Třídy ze
Školní ulice.Cena včetně umístění 7 803,-- Kč. (bod 9 g)-všemi hlasy
6. Převedení hospodářského výsledku místní mateřské školy za rok 2008 ve výši 7 768,52 Kč
do rezervního fondu. (bod 9 ch)-všemi hlasy
8. Odpisový plán na rok 2009 předložený ředitelkou mateřské školy. Odpisy pro rok 2009
jsou navrženy ve výši 12,9 % což představuje 6 450,-- Kč. (bod 9 i) - všemi hlasy
9. Na základě šetření kontrolního výboru týkajícího se změření šíře komunikace v ulici
V Úvoze mezi rodinnými domy manželů Večeřových a Gálových zakoupení dopravní značky
B 15 - šíře 2,60 m za cenu cca 5876,-- Kč ajejí umístění ve výše uvedené ulici.
(bod 9 k)-všerni hlasy
10. Uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení územní studie pozemků p.č. 591/37 - 591/54 s ing.
Vladimírem Bredlerem, Blahoslavova 18, Karlovy Vary za cenu 87 000,-- Kč. (bod 9l)-všemi
hlasy
11. Uzavření dodatku Č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemků uzavřené se společností Sokolovská
uhelná, právní nástupce a.s. dne 16.10.2006. (bod 9 n)-všemi hlasy
13. Zařazení žádosti paní Pavly Fišerové, bytem Sportovní 540, Loket a pana Petra Strache,
bytem Sportovní 542 Loket o prodej pozemku o výměře 1 000 m2 vhodného k výstavbě
rodinného domu do evidence. (bod 9 p)-všemi hlasy
14. Příspěvek místní TJ ve výši 20000,-- Kč. (bod 9 q)-všemi hlasy
15. Pronájem místnosti v č.p. 195 Policii ČR v Lokti do 31.12.2009. (bod 9 r) - všemi hlasy
16. Uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro stavební řízení na
akci Staré Sedlo -lokality pro výstavbu rodinných domů s Ing. Jiřím Soukupem, Jelínkova
1875, Sokolovo Navrhované cena za dílo je 800 000,-- Kč včetně DPH. (bod 9 u)-všemi hlasy
17. " Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci IOP, prioritní osa 2,oblast intervence
2.1 v rámci výzvy Č. 02 e-government v obcích - na zřízení pracoviště czech POINT. (bod 9
w)-všemi hlasy
18. uzavření Dodatku Č. 1 ke Smlouvě o pronájmu pozemku Č. 652/6 o výměře 32 119 m2
uzavřené dne 28.2.2008 s panem Pasekou bytem Loketská 250, Staré Sedlo. Dodatek spočívá
s prodloužení doby pronájmu do 31.12.2014. (bod 9 z)-všemi hlasy
19. Odměny členům zastupitelstva ve výši, v jaké jim byly vypláceny doposud, nebude se

vyplácet dle nařízení vlády č. 20/2209 Sb., kterým se m+ní Nařízení vlády 37/2003 Sb., o
odměnách zastupitelstva obce. ( bod 9 a-l)-všemi hlasy
20. Zastupitelstvo obce schvaluje od měsíce března zastupiteli panu Petru Mikešovi odměnu
člena zastupitelstva ve výši jaká přísluší dle předchozího nařízení vlády. (bod 9 b-1 )-všemi
hlasy
21. Zakoupení nového kopírovacího stroje za cenu v maximální výši 30 000,-- Kč.
(bod 9 c-l)-všemi hlasy
22. Příspěvek obecně prospěšné společnosti MAS Sokolovsko, jejímž členem je i Obec Staré
Sedlo výši 5000 -- Kč na zajištění činnosti.(bod 9 e -1)-všemi hlasy
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
1. Zprávu kontrolního výboru. (bod 6)
2. Zprávu finančního výboru. (bod 7)
3. Rozpočtové opatření k 31.1.2009 spočívajícím v navýšení příjmů i výdajů o 110000,-- Kč
a rozpočtové opatření k 28.2.2009 spočívajícím v navýšení příjmů a výdajů o 3 660,-- K a
rozpis obou opatření na jednotlivé položky rozpočtové skladby. (bod 8)
Zastupitelstvo obce vyhlašuje
I.Výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení. (bod 9 a)-všemi hlasy
2 Záměr pronájmu pozemku p.č. 50/1 díl g o výměře 527 m2. (bod 9 d)-všemi hlasy)
3. Záměr prodeje části pozemku p.č. 785 o výměře cca 120 m2. (bod 9 t)-všemi hlasy
4. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 499/1 (ZE) o výměře 1000 m2. (bod 9 d-1 )-všemi
hlasy
Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. Starostu podpisem Smlouvy o dílo s ing. Vladimírem Bredlerem z Karlových Varů týkaj ící
se zhotovení územní studie pozemků p.č. za cenu 87 000,-- Kč. (bod 9 m) - všemi hlasy
2. Starostu podpisem Dodatku
I ke Smlouvě o pronájmu pozemků uzavřené dne
16.10.2006 se společností Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s ..
(bod 9 o) - všemi hlasy
3. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo s Ing. Jiřím Soukupem,
Jelínkova 1875, Sokolov na PD pro výstavbu RD za cenu 800 000,-- Kč včetně DPH. (bod 9
v)-všemi hlasy
č.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi, aby pro potřeby směny pozemků s panem Fialou z Luční ulice zajistil zpracování
geometrických plánů pozemků p.č. 542, 551 a 552/2 a domluvil s panem Fialovu úhradu
poloviny ceny za zpracování GP. (bod 9 x)-všemi hlasy
Zastupitelstvo obce zamítá:
1. Z důvodu zahájení přípravných prací na výstavbě bytů v č.p. 195 žádost pana Tomáš
Rohma z ábřežní ulice o pronájem místnosti v této budově. (bod 9 e) - všemi hlasy
2. Z důvodu nedostatku finančních prostředků žádost manželů Drahokoupilových ze Školní
ulice o umístění retardérů v této ulici. (bod 9 h)-všemi hlasy
3. Z toho důvodu, že celý pozemek p.č. 596/31 má v pronájmu místní Tělovýchovná jednota
žádost pana Stanislava Hamouze ze Sokolovské ulice o pronájmu části tohoto pozemku. (bod
9 j)-všemi hlasy
4. Z toho důvodu, že panu Antonínu Gčssnitzerovi ml. již byl jako nezletilému
prostřednictvím rodičů od obce prodán pozemek, žádost o prodej pozemku vhodného
k výstavbě rodinného domu. (bod 9 y)-všemi hlasy

Zastupitelstvo obce odkládá:
1. Vyřízení stížnosti na narušení 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 parcelní 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 zachování přístupu a příjezdu na pozemek parcelní č. 224/1 přes pozemek
parcel ní č. 223/4. (bod 10 1ze dne 23.8.2006) - všemi hlasy
4. Vyřízení žádosti pana Nástrahy o prodej části pozemku parcel ní č. 223/4. (bod 9 ž ze dne
15.11.2006) - všemi hlasy
5. Vyřízení žádosti pana Surmy o prodej části pozemku parcelní č. 223/4. (bod 9 a-I ze dne
15.11.2006) - všemi hlasy
6. Vyřízení žádosti pana Pavla Chrousta o odprodej části pozemku parcelní 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 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
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. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 224 o výměře 132 m2 o jehož prodej
požádali manželé Gčtzlovi 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 10 v ze dne
28.1.2009) - všemi hlasy
14. 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
Přečtené usnesení bylo všemi hlasy odsouhlaseno.
Řádné veřejné zasedání skončilo ve 19.35 hodin.
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