Usnesení
z 2. veřejného řádného zasedání zastupitelstva Obce Staré Sedlo
ze dne 27. února 2008
Zastupitelstvo obce volí:
1. Ověřovateli zápisu č.2 paní Mgr. Evu Maršíkovou a pana Ladislava Kuchtu. ( bod 3)všemi hlasy
2. Členy návrhové komise pana Ivana Drofu 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. Zprávu o inventarizaci majetku, pohledávek a závazků obce ke dni 31.12.2007. (bod 8 a )všemi hlasy
3. Uzavření Dodatku Č. 2 ke Smlouvě Č. 01450411 uzavřené se Státním fondem životního
prostředí spočívajícím v prodloužení termínu předložení Závěrečného vyúčtování akce stavby
kanalizace v obci ke dni 31.8.2008. (bod 10 a)-všemi hlasy
4. Osazení obrubníků panem Pavlisem za Hřbitovní ulice podél komunikace před jeho
nemovitostí. Pořízení i jejich osazení si jmenovaný provede na své náklady. (bod 10g)-všemi
hlasy
5. Pokácení sedmi bříz a jedné olše na pozemku parcel ní číslo 700/1 ve vlastnictví obce. (bod
10 h)-všemi hlasy
6. Prodej pozemku parcel ní číslo 20119 o výměře 424 m2 slečně Klementové za cenu 100,-Kč/1 m2 s tím, že jmenovaná uhradí veškeré poplatky s prodejem spojené a daň z převodu
nemovitostí. (bod 10 ch)-všemi hlasy
7. Na základě doporučení starosty pokácení dvou vrb na pozemku ve vlastnictví obce parcelní
číslo 565. ( bod 10 j)-všemi hlasy
8. Prodej části pozemku parcelní číslo 754/17 o výměře cca 370 m2 panu Dražnému za cenu
115,-- Kč/1m2 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 10 k)-všemi hlasy
9. Pronájem části pozemku parcel ní číslo 140/1 o výměře 146 m2 panu Temňákovi na dobu
od 1.3.2008 do 31.12.2020. (bod 10 l)-všemi hlasy
10. Pronájem části pozemku parcelní číslo 24/1 o výměře 510m2 panu Feistlovi na dobu od
1.3.2008 do 31.12.2020. (bod 10 m)-všemi hlasy
11. Pronájem pozemku parcelní číslo 626/6 o výměře 32 119 m2 za cenu 7 500,-- Kč/ 1 rok
panu Pasekovi na dobu od 1.3.2008 do 31.12.2009. (bod 10 n)-všemi hlasy
12. Vymalování společných prostor v obecním domě č.p. 29 za cenu dle nabídky pana
Štěpničky 10 500,-- Kč. (bod 10 o)-všemi hlasy
13. Příspěvek občanskému sdružení ARAGONIT ve výši 2 000,-- Kč na pořádání festivalu
pro tělesně postižené SOUZNĚNÍ. (bod 10 P)-všemi hlasy
14. Příspěvek ve výši 1 500,-- Kč Českému svazu včelařů, pobočce Loket. (bod 10 q)-všemi
hlasy
15. Příspěvek ve výši 20 000,-- Kč místní Tělovýchovné jednotě. (bod 10 r) - všemi hlasy
16. Nákup 16 ks obrubníků ajejich osazení ve Hřbitovní ulici před nemovitost pana
Macháčka. ( bod 1O s) - všemi hlasy

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
1. Zprávu finančního výboru. (bod 6)
2. Zprávu kontrolního výboru. (bod 7) - všemi hlasy
Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. Starostu podpisem Dodatku
2 ke Smlouvě o dílo
fondem Životního prostředí spočívajícím v prodloužení
vyúčtování akce výstavby kanalizace ke dni 31.8.2008.
2. Starostu podpisem rozpočtového opatření
2/2008.
č.

č.

č.

01450411 uzavřené se Státním
termínu předložení Závěrečného
(bod 10 b) - všemi hlasy
(bod 10 t) - všemi hlasy

Zastupitelstvo obce vyhlašuje
1. Výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení. (bod 9}-všemi hlasy
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Kontrolnímu výboru, aby prověřil stav stromu habr na pozemku parcelní číslo 177/1 ve
vlastnictví manželů Kuželových. (bod 10 c)-všemi hlasy
2. Kontrolnímu výboru, aby prověřil stav pěti stromů olše na pozemku parcelní číslo 732 ve
vlastnictví obce. (bod 10 e)-všemi hlasy
3. Kontrolnímu výboru, aby prověřil stav tří stromů olše na pozemcích parcel ní číslo 71/12 a
71/1 ve vlastnictví obce. (bod 10 f)-všemi hlasy
Zastupitelstvo obce zamítá:
1. Prodej části pozemku parcel ní číslo 565. (bod 10 i)-všemi hlasy
2. Pronájem části pozemku parcelní číslo 24/1 panu Šneberkovi.(bod

10 d) - 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
676 (ZE p.č. 1799) nebo pozemku parcelní
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
224/1 přes pozemek
parcelní
223/4. (bod 10 I ze dne 23.8.2006) - všemi hlasy
4. Vyřízení žádosti pana Nástrahy o prodej části pozemku parcelní
223/4. (bod 9 ze dne
15.11.2006) - všemi hlasy
5. Vyřízení žádosti pana Surmy o prodej části pozemku parcelní
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 1 ze dne 16.5.2007) - všemi hlasy
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9. Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků parcelní číslo 781 a 720. (bod 10 I ze dne
24.10.2007) - všemi hlasy
Přečtené usnesení bylo všemi hlasy odsouhlaseno.
Řádné veřejné zasedáni skončilo ve 19.05 hodin.
Zapsala:

lngeborg Gburová

ověřovatelé zápisu:

Mgr. Eva Maršíková
Ladislav Kuchta

starosta:

Miroslav Toncar

místostarostka:

lngeborg Gburová
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