Usnesení
z 5. veřejného řádného zasedání zastupitelstva Obce Staré Sedlo
ze dne 9. července 2008
Zastupitelstvo obce volí:
1. Ověřovateli zápisu č.5 pana Ladislava Kuchtu a pana Josefa Kratochvíla. ( bod 3)-všemi
hlasy
2. Členy návrhové komise pana Lubomíra Davidka a pana Josefa Kořínka. (bod 4) -všemi
hlasy
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce s tím, že z programu vypouští bod 8. (bod 2)-všemi
hlasy
2. Prodej části pozemku p.č. 349 o výměře cca 67 m2 za cenu 100,-- Kč/1m2 s tím, že
kupující si na své náklady nechá uvedenou část pozemku geometricky zaměřit a dále uhradí
veškeré náklady s prodejem spojené a daň z převodu nemovitostí. (bod 9 c)-všemi hlasy
3. Zakoupení nových el. kamen do školní kuchyně za cenu 32680,-- Kč. (bod 9 d)-všemi
hlasy
4. prodej části pozemku p.č. 781/2 o výměře cca 278 m2 za cenu 150,-- Kč/1m2 s tím, že
kupující si na své náklady nechá uvedenou část pozemku geometricky zaměřit a dále uhradí
veškeré náklady s prodejem spojené a daň z převodu nemovitostí. (bod 9 e)-všemi hlasy
5. Zrušení věcného břemene spočívajícím v předkupním právu obce na pozemek p.č. 526/1 o
výměře 436 m2. (bod 9 t)-všemi hlasy
6. Zařazení žádosti o prodej pozemku o výměře 1000 m2 vhodného k výstavbě rodinného
domu, kterou na obec podal pan Filip Štolba z Lokte, do evidence. (bod 9 j)-všemi hlasy
7. Zařazení žádosti o prodej pozemku o výměře 1000 m2 vhodného k výstavbě rodinného
domu, kterou na obec podal pan Josef Jíra z Lokte, do evidence. (bod 9 k)-všemi hlasy
8. Zařazení žádosti o prodej pozemku o výměře 1000 m2 vhodného k výstavbě rodinného
domu, kterou na obec podal pan Josef Krolop ze Sokolova, do evidence. (bod 9l)-všemi hlasy
9. Zařazení žádosti o prodej pozemku o výměře 1000 m2 vhodného k výstavbě rodinného
domu, kterou na obec podal pan David Večemík za Sokolov, do evidence. (bod 9 m)-všemi
hlasy
10. Plán práce finančního výboru na 2. pololetí roku 2008. (bod 9 n)-všemi hlasy
11. Uzavření Smlouvy o zřízeni věcného břemene s firmou ZČP Net, s.r.o. se sídlem Ed.
Beneše 2439/70-2438/72 Plzeň spočívajícím v uložení vedené středotlakého plynu na
pozemcích p.č. 140/5,141/1 170/1 a 182. (bod 9 o)-všemi hlasy
13. Uzavření Smlouvy o pronájmu nově vybudovaného kanalizačního řadu se společností
VOSS Sokolov, Dimitrovova 1619, Sokolovo (bod 9 r)-všemi hlasy
14. Bezúplatný převod nově zakoupených el. kamen pro školní kuchyni v hodnotě 32680,-Kč na příspěvkovou organizaci Mateřská škola Staré Sedlo. (bod 9 t)-všemi hlasy
15. Uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 4NSF12007 s firmou FANTA Karlovy Vary
na výstavbu domovnich kanalizačních přípojek spočívajícím v prodloužení termínu dokončení
díla do 30.9.2008. (bod 9 u) - všemi hlasy
16. Rozpočtové opatření č. 0512008 ke dni 31.7.2008 spočívajícím v navýšení příjmů o
450 000 -- Kč a výdajů o 1 740 000,-- Kč. (bod 9 w)-všemi hlasy

Zastupitelstvo

obce bere na vědomí

1. Zprávu finančního výboru. (bod 6)
2. Zprávu kontrolního výboru. (bod 7)
Zastupitelstvo

obce pověřuje:

1. Starostu podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou ZČP
et, s.r.o. se sídlem Ed. Beneše 2439/70-2438/72 Plzeň, spočívajícím v uložení vedení
středotlakého plynu na pozemcích 140/5,141/1,170/1 a 182. (bod 9 p) - všemi hlasy
2. Starostu podpisem Smlouvy o pronájmu nově vybudovaného kanalizačního řadu se
společností VOSS Sokolov Dimitrovova 1619, Sokolovo (bod 9 s) - všemi hlasy
3. Starostu podpisem Dodatku Č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 4NSF /2007 uzavřené s firmou
FANTA Karlovy Vary na výstavbu domovních kanalizačních přípojek, spočívajícím
v prodloužení termínu dokončení díla do 30.9.2008. (bod 9 v) - všemi hlasy
Zastupitelstvo

obce yyhlašuje

1. Záměr prodeje části pozemku p. č. 812 o výměře cca 1,2 m2. (bod 9 a)-všemi hlasy
2. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 24/1 o výměře 300 m2. (bod 9 b) - všemi hlasy
3. Záměr směny části pozemku p.č. 552/1 o výměře 115 m2 jehož vlastníkem je pan Bucek za
část pozemku p.č. 698/2 o výměře 115 m2, který ve vlastnictví obce. (bod 9 g) - všemi hlasy
4. Záměr prodeje části pozemku p.č. 698/2 o výměře cca 170 m2. (bod 9 h) - všemi hlasy.
5. Záměr prodeje části pozemku p.č. 698/2 o výměře cca 112 m2. (bod 9 ch) - všemi hlasy
6. Záměr prodeje pozemku p.č. 851 o výměře 851 m2. (bod 9 i) - všemi hlasy
Zastupitelstvo

obce ukládá:

1. Kontrolnímu výboru, aby na místě prověřil přeplocení pozemků p.č. 578/9,578/1 O a 581/1
jejichž vlastníky jsou sourozenci Gossnitzerovi z Nábřežní ulice. (bod 9 q)-všemi hlasy
Zastupitelstvo

obce stanovuje:

v souladu s § 102 odst. 2 písmo a) zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve zneru
pozdějších předpisů kompetenci
starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových
opatření v následuj ícím rozsahu:
do výše 200.000,- Kč
jsou-li vyvolaná organizačními změnami. Rozpočtová opatření v částkách vyšších může
starosta obce samostatně provádět jen v případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů,
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo
stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno
penaIizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné
úhrady,
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí
být realizován.
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření
provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva obce konaném po

schválení rozpočtového opatření starostou a jeho stručného odůvodnění. Odůvodnění lze na
zasedání podat ústně.( bod 9 y) - 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 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
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
ž

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

Ingeborg Gburová

ověřovatelé zápisu:

f4.?

Ladislav Kuchta
Josef Kratochvíl

starosta:

Miroslav Toncar

místostarostka:

Ingeborg Gburová
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