Usnesení
z 3. veřejného

Zastupitelstvo

řádného zasedání zastupitelstva
ze dne 23. dubna 2008

Obce Staré Sedlo

obce volí:

1. Ověřovateli zápisu č.3 paní Mgr. Evu Maršíkovou a pana Ladislava Kuchtu. (bod 3)všemi hlasy
2. Členem návrhové komise pana Ivana Drofu. (bod 4) -všemi hlasy
Zastupitelstvo

obce schvaluje:

1. Program jednání zastupitelstva obce s tím, že z programu jednání vypouští bod 8. (bod 2)všemi hlasy
2. Poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení vlastníkům nemovitostí a bytů v obci takto:
Jan Kyllar
40 000,-- Kč
Roman Jurik
60000,-- Kč
Jan Kupček
50000,-- Kč
Erika Fischerová
60000,-- Kč
Tomáš Gbur
25 000,-- Kč
Tomáš Pomichal
25 000,-- Kč
Celkem

275 000,-- Kč

(bod 9) - všemi hlasy
3. Odměny členům zastupitelstva obce dle Nařízení vlády č. 79/2008 v plném rozsahu s tím,
že místo starostce bude na její žádost vyplácena odměna v dosavadní výši. (bod 10 a) -všemi
hlasy
4. Zařazení žádosti o prodej pozemku o výměře 800 m2 - 1000 m2 vhodného k výstavbě
rodinného domu paní Žanety Kutilové ze Sokolova do evidence. (bod 1Oe)-všemi hlasy
5. Zařazení žádosti o prodej pozemku o výměře 1000 m2 vhodného k výstavbě rodinného
domu pana Rostislava ováka z Dolního Rychnova do evidence. (bod 10f)-všemi hlasy
6. Zařazení žádosti o prodej pozemku o výměře 1 500 m2 vhodného k výstavbě rodinného
domu paní Martiny Králkové ze Sokolova do evidence. (bod 10g)-všemi hlasy
7. Odpisový plán místní mateřské školy na rok 2008. Odpisy činí 12900,-- Kč. (bod 10 p)všemi hlasy
8. Prodloužení platnosti nájemní smlouvy na nebytové prostory v Sokolovské ulici č.p. 195
panu Temňákovi ze Sokolova do 31.12.2008. (bod 10 q)-všemi hlasy
9. Nákup dopravní značky" Zákaz vjezdu nákladních automobilů" ajejí umístění do Luční
ulice. Dopravní značku umístí zastupitel pan Ladislav Kuchta. (bod 10 rj-všemi hlasy
10. Rozpočtové opatření č. 03/2008 ke dni 30.4.2008. (bod 10 tj-všemi hlasy
11. Ze tří cenových nabídek na dodávku čerpacích stanic pro domovní kanalizační přípojky
firem EKO Pardubice - nabídková cena včetně DPH 567 917,-- Kč, RONN - nabídková cena
včetně DPH 703 885,-- Kč a WILO Praha s.r.o - nabídková cena včetně DPH 647 443,30 Kč
na dodávku čerpacích stanic pro domovní kanalizační přípojky a dodavatelem firmu EKO
Pardubice za cenu dle nabídky 567 917,--Kč. (bod 10 vj-všerni hlasy
12. Uzavření smlouvy o dilo s firmou EKO Pardubice na dodávku čerpacích stanic pro
domovní kanalizační přípojky za cenu dle nabídky 567 917,-- Kč. (bod 10 w)-všemi hlasy

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu finančního výboru. (bod 6)
2. Zprávu kontrolního výboru. (bod 7) - všemi hlasy
3. Souhlas pana Ladislava Paseky z Loketské ulice s cenou pronájmu pozemku parcelní číslo
652/6 o výměře 32 119 m2. Výše nájemného byla schválena na předchozím jednání
zastupitelstva obce, pan Paseka s ní původně nesouhlasil. (bod 10 s) - všemi hlasy
Zastupitelstvo obce vyhlašuje
1. Záměr prodeje části pozemku p. č. 621/3 o výměře cca 3 000 rn2. (bod 10 b)-všemi hlasy
2. Záměr prodeje části pozemku p.č. 24/1 o výměře cca 350 m2. (bod 10 h) - všemi hlasy
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Kontrolnímu výboru, aby prověřil zda by bylo možné pronajmout paní Ivetě Schildbachové
ze Starého Sedla část pozemku parcelní číslo 364. (bod 10 n)-všerni hlasy
2. Starostovi aby konzultoval s právníkem požadavek manželů Součkových ze Školní ulice o
zápis vlastníckého práva v jejich prospěch do katastru nemovitostí části pozemku parcelní
číslo 349, kterou dle názoru obce neoprávněně užívají ale domnívají se, že ji vydrželi. (bod 10
e)-všemi hlasy
Zastupitelstvo obce zamítá:
1. Žádost slečny Kateřiny Kalové ze Starého Sedla o změnu výše výměry pozemku uvedené
v původní žádosti o prodej pozemku. (bod 10 d)-všemi hlasy
2. Žádost pana Tomáše Pomichala za Starého Sedla o odprodej části pozemku parcelní číslo
735. (bod 10 ch) - všemi hlasy
3. Žádost pana Stanislava Hamoune ze Sokolova o odprodej části pozemku parcelní číslo
596/1 o výměře cca 100 m2. (bod 10 i) - všemi hlasy
4. Žádost manželů Hamounových ze Sokolova o odprodej části pozemku parcelní číslo 700/1
o výměře cca 300 m2. (bod 10 j) - všemi hlasy
5. Žádost manželů Aliových ze Sokolova o odprodej části pozemku parcelní číslo 700/1 o
výměře cca 300 m2. (bod 10 k) - všemi hlasy
6. Žádost manželů Hamounových ze Sokolova o budoucí odprodej části pozemku parcelní
číslo 700/1 o výměře cca 200 m2 kterou v současné době na základě smlouvy o pronájmu
užívá pan Vladimír Podstatný. (bod 101) - všemi hlasy
7. Žádost manželů Aliových ze Sokolova o budoucí odprodej části pozemku parcelní číslo
700/1 o výměře cca 200 rn2 kterou v současné době na základě smlouvy o pronájmu užívá
pan Vladimír Podstatný. (bod 10 m) - všemi hlasy
Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. Starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou EKO Pardubice na dodávku čerpacích stanic
pro domovní kanalizační přípojky. (bod 10 x) - 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. Vyřízeni žádosti o prodej pozemku parcelni č. 676 (ZE p.č. 1799) nebo pozemku parcel ni
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 zachováni přístupu a příjezdu na pozemek parcelni č. 224/1 přes pozemek
parcelni č. 223/4. (bod 10 I ze dne 23.8.2006) - všemi hlasy
4. Vyřízení žádosti pana Nástrahy o prodej části pozemku parcelni č. 223/4. (bod 9 ze dne
15.11.2006) - všemi hlasy
5. Vyřízení žádosti pana Surmy o prodej části pozemku parcelni č. 223/4. (bod 9 a-I ze dne
15.11.2006) - všemi hlasy
6. Vyřízení žádosti pana Pavla Chrousta o odprodej části pozemku parcelni č. 542. (bod 12 i
ze dne 13.12.2006) - všemi hlasy
7. Rozhodnutí o schváleni 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 uloženim inženýrských sítí na pozemek parcelni 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
9. Vyhlášeni 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:

starosta:
místostarostka:

Mgr. Eva Maršíková
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