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Usnesení
z 4. veřejného řádného zasedání zastupitelstva Obce Staré Sedlo
ze dne 1. července 2009
Zastupitelstvo obce volí:
1. Ověřovateli zápisu č.4 pana Ivana Drofu a pana Ladislava Kuchtu. ( bod 3)-všemi hlasy
2. Členy návrhové komise pana Josefa Kořínka a pana Josefa Kratochvíla. (bod 4) -všemi

hlasy
Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Program jednání zastupitelstva obce bez požadavků najeho doplnění. (bod 2)-všemi hlasy
2. Plán práce finančního výboru na 2. pololetí 2009. (bod 9 b)-všemi hlasy
3. Směnu pozemků p.č. 754/17 o výměře 11 712 m2, 754/11 o výměře 547 m2, 754/13 o
výměře 347 m2, 754/10 o výměře 2932 m2, 754/12 o výměře 1612 m2 ve vlastnictví obce za
pozemky p.č. p.č. 699/13 o výměře 9 503 m2, 699/13 o výměře 1620 m2, 699/4 o výměře
1421 m, 699/5 o výměře 453 m2, díl "a" z p.č. 55 o výměře 142 m2, díl "b" z p.č. 714 o
výměře 455 m2, 782/4 dle GP o výměře 37 m2, 714/2 o výměře 2348 m2, 782/5 o výměře
153 m2, 784/3 o výměře 3450 m2 ve vlastnictví Sokolovské uhelné, právní nástupce a.s ..
(bod 9 f)-všemi hlasy
4. Prodej části pozemku p.č. 780/2 o výměře cca 11 m2 panu Temňákovi ze Starého Sedla za
cenu 50,-- Kč/1 m2 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 9 g)-všemi hlasy
S. Směnu části pozemku p.č. 699/3 o výměře 17 m2 ve vlastnictví obce za část pozemku p.č.
552/1 o výměře 17 m2 ve vlastnictví manželů Buckových. Náklady spojené se směnou
ponesou oba účastníci stejným dílem. (bod 9 h)-všemi hlasy
6. Prodej části pozemku p.č. 785 o výměře cca 32 m2 manželů Pilařovým ze Sokolova za
cenu 125,-- Kč/1 m2 s tím, že jmenovaní si nechají uvedenou část pozemku na své náklady
geometricky zaměřit a dále uhradí veškeré poplatky s prodejem spojené a daň z převodu
nemovitostí. (bod 9 ch)-všerni hlasy
7. Ukončení nájemní smlouvy tělocvičny v budově bývalé ZŠ, č.p. 195 uzavřené s panem
Jarolímken ze Starého Sedla ke dni 30.6.2009. (bod 9 i) - všemi hlasy
8. Zařazení žádosti pana Petra Schildbacha ze Starého Sedla o pronájem obecního bytu do
evidence. (bod 9 m)-všemi hlasy
9. Uzavření Dodatku Č. 6 ke Smlouvě o dílo uzavřené s firmou FANT A Karlovy Vary na akci
Domovní kanalizační přípojky. Dodatek stanovuje konečnou cenu díla na částku 6927078,83
Kč. (bod 9 n)-všemi hlasy
10. Příspěvek ve výši 32 000,-- Kč Římskokatolické církvi na opravu místního kostela.
Příspěvek obce je podmínkou dotace církvi od Karlovarského kraje. (bod 9 p)-všemi hlasy

Zastupitelstvo obce bere na vědomí

1. Zprávu kontrolního výboru. (bod 6)
2. Zprávu finančního výboru. (bod 7)
3. Rozpočtové opatření č.j. OS/2009 k 31.5.2009 spočívajícím v přeskupením příjmů i výdajů
mezi jednotlivými oddíly a paragrafy a rozpočtové opatření č.j. 06/2009 k 30.6.2009

spočívajícím v navýšení rozpočtových příjmů a výdajů o 267 000,-- Kč a rozpis obou
opatření na jednotlivé položky rozpočtové skladby.(bod 8)
Zastupitelstvo obce vyhlašuje
1. Záměr pronájmu pozemku p.č. 53/1 o výměře 3000 m2. (bod 9 aj-všemi hlasy
2. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 780/2 o výměře 22 m2. (bod 9 l)-všemi hlasy

Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. Starostu podpisem Dodatku Č. 6 ke Smlouvě o dílo uzavřené s firmou FANT A Karlovy
Vary na akci Domovní kanalizační přípojky. Dodatek spočívá ve stanovení konečné ceny díla
ve výši 6 927 078,83 Kč. (bod 9 q) - všemi hlasy
Zastupitelstvo obce souhlasí:
1. S přijetím daru místní mateřské škole od společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce.
a.s. ve výši 30 000,-- Kč. (bod 9 oj-všemi hlasy
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi, aby zajistil odstranění závad zjištěných v prostorách budovy obecního úřadu a
kůlen obecního úřadu při prověrce BOZP uvedených v zápisu z prověrky. ( bod 9 c) - všemi
hlasy
2. Na základě výsledku prověrky BOZP ve které je uveden havarijní stav kůlny obecního
úřadu, starostovi aby oslovillng. Petra Potužáka a požádal ho o zhotovení projektové
dokumentace na opravu střechy kůlny. (bod 9 d)-všemi hlasy
3. Starostovi, aby zadal zpracování projektové dokumentace na zhotovení čtyř přechodů pro
chodce v obci. (bod 9 ej-všemi hlasy
4. Kontrolnímu výboru, aby prověřil na místě pozemek parcelní číslo 473 jehož část o výměře
cca 500 m2 chce od obce odkoupit pan Marek Boula. (bod 9 k)-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. 22314. (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
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
ž

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 lOv 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
15. 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
Přečtené usnesení bylo všemi hlasy odsouhlaseno.
Řádné veřejné zasedání skončilo ve 19.00 hodin.
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Ingeborg Gburová
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