Usnesení
z 1. veřejného řádného zasedání zastupitelstva Obce Staré Sedlo
ze dne 30. ledna 2008
Zastupitelstvo obce volí:
1. Ověřovateli zápisu č.l pana Ivana Drofu a pana Josefa Kratochvíla. ( bod 3)-všemi hlasy
2. Členy návrhové komise paní Mgr. Evu Maršíkovou a pana Lubomíra Davidka. (bod 4)všemi hlasy
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce s tím, že z programu vypouští bod 7. (bod 2)-všemi
hlasy
2. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ŘSD Karlovy Vary, spočívajícím v uložení
výtlaku kanalizace obce v komunikaci ve vlastnictví ŘSD a jednorázovém poplatku za toto
věcné břemeno ve výši 887,-- Kč. (bod 8 a )-všemi hlasy
3. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Západočeská plynárenská
Plzeň spočívajícím v uložení vedení vysokotlakého plynu na pozemcích obce ajednorázovém
poplatku obci za toto věcné břemeno ve výši 29 600,-- Kč. (bod 8 c)-všemi hlasy
4. Uzavření místní mateřské školy v období letních prázdnin od 14.7.2008 do 17.8.2008. (bod
8 e)-všemi hlasy
5. Pokácení smrku na pozemku ve vlastnictví paní Horváthové ze Hřbitovní ulice. (bod 8 g)všemi hlasy
6. Pokácení 7 smrků na pozemku p.č. 518/1. (bod 8 h )-všemi hlasy
7. Prodloužení bezúplatného pronájmu nebytových prostor v budově č.p. 195 Policii ČR,
obvodnímu oddělení Loket do 30.6.2008. (bod 8 ch)-všemi hlasy
8. Pronájem pozemku p.č. 652/6 o výměře 32 119 m2 panu Ladislavu Pasekovi, za cenu 1,-Kč/1 m2/1 rok. (bod 8 i)-všemi hlasy
9. Pronájem části pozemku p.č. 698/2 o výměře 200 m2 manželům Buckovým na dobu od
1.2.2008 do 31.12.2009. (bod 8 j)-všemi hlasy
10. Prodej části pozemku p.č. 83/2 o výměře cca 20 m2 panu Ryšavému za cenu 100,-- Kč/1
m2 s tím, že kupující si na své náklady nechá uvedenou část pozemku geometricky zaměřit a
dále uhradí veškeré poplatky s prodejem spojené a daň z převodu nemovitostí. (bod 8 k)všemi hlasy
11. Ukončení smlouvy o pronájmu části pozemku p.č. 24/1 o výměře 588 m2 ke dni
31.1.2008. (bod 8 b)-všemi hlasy
12. Prodej části pozemku p.č. 24/10 výměře cca 588 m2 za cenu 50,-- Kč/1 m2 panu Romanu
Vaňkovi s tím, že jmenovaný uhradí veškeré poplatky s prodejem spojené a daň z převodu
nemovitostí. (bod 8 m)-všemi hlasy
13. Ukončení smlouvy o pronájmu pozemku p.č. 140/1 o výměře 146 m2 ke dni 31.1.2008.
(bod 8 p)-všemi hlasy
14. Zařazení žádosti pana Vodičky ze Svatavy o prodej pozemku o výměře 800 m2-1500 m2
vhodného k výstavbě rodinného domu do evidence. (bod 8 u)-všemi hlasy
15.Zařazení žádosti pana Jana Hajdu o prodej pozemku o výměře 1 500 rn2 vhodného
k výstavbě rodinného domu, do evidence. (bod 8v) - všemi hlasy
16. Zařazení žádosti manželů Staňkových o prodej pozemku vhodného k výstavbě rodinného
domu do evidence. ( bod 8 w) - všemi hlasy
17. Zařazení žádosti pana Sedláčka o prodej pozemku o výměře 900 m2 vhodného k výstavbě
rodinného domu do evidence. ( bod 8 x) - všemi hlasy

18. Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Krajskému úřadu Karlovarského
kraje na vybudování veřejného osvětlení v nové zástavbě a zřízení bezdrátového rozhlasu.
(bod 8 y) - všemi hlasy
19. Podání žádosti o dotaci z prostředků Evropské unie z Programu rozvoje venkova na
úpravu místního fotbalového hřiště. (bod 8 z) - všemi hlasy
20. Napojení bytového domu čp. 1 ve vlastnictví společnosti Sokolovská uhelná, právní
nástupce a.s., na kanalizační řad obce s podmínkou, že společnost provede napojení na své
náklady nejpozději do jednoho roku a následné nově vybudovanou část kanalizačního řadu
převede bezúplatně do vlastnictví obce. ( bod 8 b-l) - všemi hlasy
21. Věnování jednoho výtisku knihy o Obci Staré Sedlo do každého rodinného domu a bytové
jednotky v obci. (bod 8 c-l) - všemi hlasy
22. Zařazení žádosti pana Bohuslava Božeka ze Sokolova o prodej pozemku vhodného
k výstavbě rodinného domu do evidence. (bod 8 d-l) - všemi hlasy
23. Rozpočtové opatření Č. 0112008 ke dni 31.1.2008 spočívajícím v úpravě rozpočtových
příjmů i výdajů o 1 056230,-- Kč. (bod 8 f-l) - všemi hlasy
24. Uzavření Dodatku Č. 2 ke Smlouvě o dílo Č. 4NSF/2007 uzavřené s firmou Fanta,
Karlovy Vary na vybudování domovních kanalizačních přípojek. (bod 8 h-l)-všemi hlasy

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
1. Zprávu finančního výboru. (bod 6)
2. Rozpis rozpočtového opatření Č. 0112008 ke dni 31.12.2008. (bod 8 g-l) - všemi hlasy
Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. Starostu podpisem Smlouvy o věcném břemeni s ŘSD Karlovy Vary spočívajícím
v uložení výtlaku kanalizace obce v komunikaci v jejich vlastnictví a úhradě za toto věcné
břemeno ve výši 887,-- Kč. (bod 8 b) - všemi hlasy
2. Starostu podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ZČP Plzeň
spočívajícím v uložení vedení vysokotlakého plynu na pozemcích obce a v jednorázovém
poplatku obci za toto věcné břemeno ve výši 29 600,-- Kč. (bod 8 d) - všemi hlasy
3. Starostu podpisem Dodatku Č. 2 ke Smlouvě o dílo Č. 4NSF/2007.
Zastupitelstvo obce vyhlašuje
1. Záměr pronájmu části pozemku parcelní Č. 140/1 o výměře 146 m2.(bod 8 q)-všemi hlasy
2. Záměr pronájmu části pozemku parcelní Č. 24/1 o výměře 510m2. (bod 8 r) - všemi hlasy
3. Záměr prodeje pozemku parcel ní číslo 20119 o výměře 424 m2. (bod 8 s) - všemi hlasy
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Kontrolnímu výboru, aby prověřil stav čtyř
pokácení požádal pan Todl, vlastník zahrádky
2. Kontrolnímu výboru, aby na místě prověřil
způsobuje pan Robert Vaňek mladší řezáním
3. Kontrolnímu výboru, aby na místě prověřil
p.č. 754/14. (bod 8 o) - všemi hlasy
4. Kontrolnímu výboru, aby na místě prověřil
p.č. 565. (bod 8 t) - všemi hlasy

bříz na pozemku obce p.č. 700/1 o jejichž
v uvedené lokalitě. (bod 8 f )-všemi hlasy
stížnost pana Šneberka na hluk, který údajně
dřeva motorovou pilou.(bod 11 u) - všemi hlasy
žádost pana Dražného o prodej části pozemku
žádost pana Macháčka o prodej části pozemku

Zastupitelstvo obce ruší:
1. Bod 10 w zápisu zastupitelstva obce dne 24.10.2007. (bod 8 e-l) - 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
parcelní Č. 223/4. (bod 10 Ize dne 23.8.2006) - všemi hlasy
4. Vyřízení žádosti pana Nástrahy o prodej části pozemku parcel ní 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
8. Souhlas obce Městu Loket s uložením inženýrských sítí na pozemek parcelní číslo 651/3
do doby, než bude pozemek na základě směnné smlouvy s panem Pasekou tento pozemek
převeden do vlastnictví obce. (bod 10 d 1 ze dne 16.5.2007) - všemi hlasy
9. Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků parcelní číslo 781 a 720. (bod 10 I ze dne
24.10.2007) - všemi hlasy
ž

Přečtené usnesení bylo všemi hlasy odsouhlaseno.
Řádné veřejné zasedání skončilo ve 19.00 hodin.
Zapsala:

Ingeborg Gburová

ověřovatelé zápisu:

Ivan Drofa
Josef Kratochvíl

starosta:

Miroslav Toncar

místostarostka:

Ingeborg Gburová
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