Usnesení
z 7. veřejného řádného zasedání zastupitelstva Obce Staré Sedlo
ze dne 9. prosince 2009
Zastupitelstvo obce volí:
1. Ověřovateli zápisu č.7 paní Mgr. Evu Maršík.ovou a pana Josefa Kratochvíla . (bod 3)všemi hlasy
2. Členy návrhové komise pana Ladislava Kuchtu a pana Ivana Drofu. (bod 4) -všemi hlasy

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce bez požadavků na jeho doplnění. (bod 2)-všemi hlasy
2. Po vyvěšení na úřední desce rozpočet obce na rok 2010. (bod 9 )-všemi hlasy
3. Udělení jednorázové odměny ve výši 81 000,-- Kč panu Vladimíru Valovi za dobře
provedenou práci v rámci technického dozoru při výstavbě kanalizačního řadu obce a
domovních kanalizačních přípojek. (bod 10 b )-všemi hlasy
4. Vyřazení žádostí o pronájem pozemku ke zřízení zahrádky žadatelů kteří nereagovali na
výzvu obce, zda mají zájem o pronájem zahrádky na pozemku p.č. 53/1 a schvaluje vyřazení
žádosti pana Pavla Vašíčka bytem Atletická 2000, Sokolovo (bod 10 c)-všemi hlasy
5. Na základě telefonického rozhovoru pana Dušana Bigase bytem Křižík.ova 1745, Sokolov
s místo starostkou, při kterém jí sdělil, že již pominul jeho zájem o pronájem pozemku na
zřízení zahrádky, vyřazení žádosti jmenovaného z evidence. (bod 10 d)-všemi hlasy
6. Pronájem části pozemku p.č. 53/1 o výměře 300 m2 manželům Machulkovým, bytem
Sadová, Staré Sedlo na dobu od 1.1.2010 do 31.12.2020. (bod 10 e)-všemi hlasy
7. Pronájem části pozemku p.č. 613/1 (ZE 491/1) o výměře 400 m2 paní Korytárové, bytem
Sokolov na jehož užívání byla sepsána smlouva o pronájmu sjejim zemřelým manželem
dobu od 1.1.2010 do 31.12.2020. (bod lOg) - všemi hlasy
8. Opravu vodovodního řadu v Šachetní ulici před nemovitostí pana Petra Mikeše za cenu dle
předložené nabídky 23 108,-- Kč plus DPH. (bod 10 h)-všemi hlasy
9. Pronájem tělocvičny v budově bývalé ZŠ panu Marku Krejčovi bytem Hřbitovní 228, Staré
Sedlo na dobu od 1.1.2010 do 31.12.2010 za měsíční nájemné ve výši 200,-- Kč. (bod 10 i)všemi hlasy
10. Plán práce finančního výboru na rok 2010. (bod 10 lj-všemi hlasy
12. Plán práce kontrolního výboru na rok 2010. (bod 10 n)-všemi hlasy
13. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek těmto sociálně slabším občanům:
Svobodová Alena
2000,-- Kč
Salajková Věra
2000,-- Kč
Futová Helena
2 000,-- Kč
(bod 10 nj-všemi hlasy
14 Pronájem části pozemku p.č. 53/1 o výměře 439 m2 na dobu od 1.1.2010 do 31.12. 2020
panu Danielu Šťáhlovskému bytem Křížova 131, Sokolov. (bod 10 o)-všemi hlasy
15. Pronájem části pozemku p.č. 53/1 o výměře 358 m2 na dobu od 1.1.2010 do 31.12.2020
panu Romanovi Hajdu bytem Sokolovská 66, Staré Sedlo. (bod 10 P)-všemi hlasy
16. Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku p.č. 53/1 o výměře 326 rn2 na dobu
od 1.1.2010 do 31.12.2020 panu Martinu Schindlerovi bytem Alšova 1737, Sokolov. (bod 10
q)-všemi hlasy
17. Pronájem části pozemku p.č. 53/1 o výměře 398 m2 na dobu od 1.1.2010 do 31.12.2020
paní Aleně Babuškové bytem M.Majerové 1752, Sokolovo (bod 10 r)-všemi hlasy
18. Pronájem části pozemku p.č. 53/1 o výměře 322 m 2 na dobu od 1.1.2010 do 31.12.2020
paní Ivetě Schildbachové bytem Sokolovská 29, Staré Sedlo. (bod 10 sj-všemi hlasy

19. Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku p.č. 53/1 o výměře 263 m2 na dobu
od 1.1.2010 do 31.12.2020 panu Miroslavu Záhorovi bytem Sokolovská 29, Staré Sedlo. (bod
10 t)-všemi hlasy
20. Pronájem místnosti v budově bývalé ZŠ č.p. 195 za účelem zkoušek hudební produkce na
období od 1.1.2010 do 31.12.2020 za měsíční nájemné ve výši 300,-- Kč měsíčně panu
Temňákovi, bytem Šachetní 11, Staré Sedlo. (bod 10 w) - všemi hlasy
21. Limit mzdových prostředků na rok 2010 takto:
zaměstnanci
949 000,-- Kč
zastupitelstvo
487000,-- Kč
dohody
71 000,-- Kč
(bod 10 x)-všemi hlasy
22. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru místní MŠ formou koberce v hodnotě 2 635,-Kč. (bod 10)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
1. Zprávu kontrolního výboru. (bod 6)
2. Zprávu finančního výboru. (bod 7)
3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č.j. 10/2009 k 30.10.2009 a
č.j. 11/2009 k 30.11.2009 včetně jejich rozpisu na jednotlivé položky rozpočtové skladby.
(bod 8)
4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpis rozpočtu obce na rok 2010 na jednotlivé položky
rozpočtové skladby - příjmy i výdaje včetně financování ve výši 7 323 000,-- Kč.(bod 10 k)všemi hlasy
Zastupitelstvo obce yyhlašuje
1. Záměr prodeje části pozemku p.č. 581/2 o výměře cca 200 m 2. (bod 10f) -všemi hlasy
Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. Starostu podpisem "Smlouvy o budoucím převodu majetku ČR z práva hospodařit do
příslušnosti k hospodaření, budoucí smlouvě kupní" mezi ŘSD, Lesy ČR a obcí jejíž
uzavření bylo schváleno na předchozím zasedání. (bod 10 a) - všemi hlasy
2. Starostu podpisem" Smlouvy o právu provést stavbu" s firmou METROSTA V,
Koželužská 2246, Praha 8.. Jedná se o stavbu" Silnice 1/6 Nové Sedlo-Sokolov, přípojka VN
a TS ". (bod 10 sj-všemi hlasy
Zastupitelstvo obce zamítá:
1. Společnou žádost pana Karla Surmy a paní Hany Gregorové a manželů Nástrahových ze
Sokolovské ulice o snížení schválené prodejní ceny částí pozemku p.č. 224/1 ze 100,-- Kč/l
m2 na 80,-- Kč/1 m2. (bod 10 ch)-všemi hlasy
2. Žádost Policie ČR o příspěvek a z důvodu nedostatku finančních prostředků. (bod 10 j)všemi hlasy
Zastupitelstvo obce deleguje:
1. Podle § 84 odst.2 písmo f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích na jednání valné hromady
společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. konané dne 18.12.2009, která bude jednat o těchto
záležitostech:
a) zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti, o majetku, příjmech a
výdajích za období od 1.1.2009 do 30.9.2009,
b) projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2010,
c) projednání a schválení výše nájemného pro rok 2010 podle nájemní smlouvy ze dne
30.4.2003 uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o.
d) projednání a schválení plánu investic na rok 2010,
e) projednání podání žádosti o poskytnutí dotace na čistírnu odpadních vod Šabina,
jako zástupce společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. místostarostku obce paní lngeborg
Gburovou a
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ukládá jí, aby za obec jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodla o
a) schválení výše vodného a stočného pro rok 2010,
b) schválení výše nájemného pro rok 2010 podle nájemní smlouvy ze dne 30.4.2003 uzavřené
s Vodohospodářskou společností Sokolov S.r.o.,
c) schválení plánu investic pro rok 2010,
d) schválení podání žádosti o poskytnutí dotace na čistírnu odpadních vod Šabina.
V případě, že by se této valné hromady nemohla místarostka účastnit, bude obec
zastupovat starosta pan Miroslav Toncar. (bod 10 u)-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 pana Pavla Chrousta o odprodej části pozemku parcelní č. 542. (bod 12 i
ze dne 13.12.2006) - všemi hlasy
3. 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
4. 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
5. Z důvodu nedostatku fmančních 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
6. 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
7. 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
8. 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
9. 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 19.15 hodin.
Zapsala:

lngeborg Gburová

ověřovatelé zápisu:

Mgr. Eva Maršíková
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