Usnesení
z 3. řádného veřejného řádného zasedání zastupitelstva
ze dne 1. června 2011

Obce Staré Sedlo

Zastupitelstvo obce volí:
1. Ověřovateli zápisu č.3 pana Radka Hauera a Stanislava Hamouze.( bod 3) - všemi hlasy
2. Členy návrhové komise pana Ivana Drofu a slečnu Kateřinu Maříkovou. (bod 4) -všemi
hlasy
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program jednání bez požadavků najeho doplnění. (bod 2) - všemi hlasy
2. Prodloužení pronájmu nebytových prostor v budově čp. 195 manželům Ivetě a Radkovi
Hajným, U Rybníka 246, Staré Sedlo do 30.06.2012 za cenu 1.500,--Kč. (bod 8 b)- všemi
hlasy
3. Pronájem části pozemku p. Č. 53/1 o výměře 133 m2 panu Romanu Hajdukovi, Sokolovská
66, Staré Sedlo do 31.12.2020. (bod 8 c) - všemi hlasy
4. Pronájem části pozemku p. Č. 53/1 o výměře 133 m2 panu Martinu Schindlerovi, Alšova
1737, Sokolov do 31.12.2020. (bod 8 d) - všemi hlasy
5. Pronájem části pozemku p. Č. 53/1 o výměře 133 m2 panu Miroslavu Záhorovi, Sokolovská
29, Staré Sedlo do 31.12.2020. (bod 8 e) - všemi hlasy
6. Prodej části pozemku p. Č. 50/1 o výměře cca 525m2 paní Janě Kreitmayer, Křížová 119,
Sokolov za cenu 100,- Kč/ m2 s tím, že uhradí veškeré náklady s prodejem spojené a
geometrické zaměření. (bod 8 f) - všemi hlasy
7. Prodej pozemku p.č. 368 o výměře 966 m2 paní Emě Zikmundové, Nábřežní 242, Staré
Sedlo za cenu 100,- Kč/1m2 s tím, že uhradí veškeré poplatky s prodejem spojené. (bod 8 g)
- všemi hlasy
8. Vzetí do evidence žádost slečny Zuzany Veselé, Sadová 10, Staré Sedlo o pronájem
pozemku za účelem zřízení zahrádky. (bod 8 ch) - všemi hlasy
9. Vzetí do evidence žádost slečny Marie Hudečkové, Alšova 1738, Sokolovo pronájem
pozemku za účelem zřízení zahrádky. (bod 8 i) - všemi hlasy
10. Obecně závaznou vyhlášku Č. 5/2011, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška Obce Staré
Sedlo Č. 4/2000 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí. bod 8 j) - všemi
hlasy
11. Obecně závaznou vyhlášku Obce Staré Sedlo Č. 4/2011 o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MF podle
jiného právního předpisu. (bod 8 j) - všemi hlasy
12. Obecně závaznou vyhlášku Obce Staré sedlo Č. 3/2011, kterou se doplňuje Obecně
závazná vyhláška Obce Staré sedlo Č. 6/2006 o pohybu psů na území Obce Staré Sedlo. (bod
8 1)- všemi hlasy
13. Obecně závaznou vyhlášku Obce Staré Sedlo Č. 2/2011, kterou se ruší Obecně závazná
vyhláška Obce Staré Sedlo Č. 4/2006 o místním poplatku ze vstupného. (bod 8 m) - všemi
hlasy
14. Opravu terasy v Zámecké ulici čp. 182 ve Starém Sedle, firmou STEVISPOL S.r.o., ČSA
140,35703 Svatava za cenu 91.146,58 Kč bez DPH. (bod 8 o) - všemi hlasy
15. Výměnu plynového kotle v bytě v Zámecké ulici čp. 182. Po seznámení se zprávou
revizního technika. (bod 8 p) - všemi hlasy
16. Poskytnutí půjčky z FRB panu Antonínu Kratochvílovi na opravu střechy v Zámecké ul.
čp. 57 ve výši 60.000,- Kč. (bod 8 r) - všemi hlasy
17. Poskytnutí půjčky z FRB slečně Michaele Klementové na zateplení obvodového pláště
domu na pozemku p.č. 201115 ve výši 50.000,- Kč. (bod 8 s) - všemi hlasy
18. Poskytnutí půjčky z FRB paní Romaně Hoťkové na opravu a výměnu plotu okolo
pozemku p.č. 251/1, ve výši 25.000,- Kč. (bod 8 t) - všemi hlasy

19. Vypracování žádosti o dotaci z OPŽP na revita1izaci parků ve Starém Sedle firmou REDI
s.r.o., Západní ul., Karlovy Vary za cenu 20.000,- Kč bez DPH. (bod 8 u) - všemi hlasy
20. Darovací smlouvu mezi Obcí Staré Sedlo a manželi Michaelou a Tomášem Jílkovými na
vodovodní přípojku k RD na pozemku p.č. 752/1 v Krátké ulici. (bod 8 y) - všemi hlasy
21. Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu karlovarského kraje ve výši 290.000,- Kč na
dokončení opravy ul. Krátká. (bod 8 z) - všemi hlasy
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
1. Zprávu finančního a kontrolního výboru. (bod 6)
Zastupitelstvo obce zamítá
1. žádost pana Jaroslava Zupfera, Budovatelů 677, Chodovo pronájem pozemku p.č. 574 o
výměře 25 m2 , pozemek je již v pronájmu.(bod 8 n) - všemi hlasy
Zastupitelstvo obce vyhlašuje
1. Záměr prodeje pozemku p.č. 105/1 o výměře 130 m2. (bod 8 a) - všemi hlasy
2. Prodloužení výběrového řízení obálko vou metodou do 31.08.2011, na prodej části pozemků
SOlI a 51 o výměře cca 1.100 m2 s minimální nabídkovou cenou 400,- Kčl 1 m2. (bod 8 v)všemi hlasy
Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. Starostu podpisem darovací smlouvy mezi Obcí Staré Sedlo a manžel i Michaelou a
Tomášem Jílkovými na vodovodní přípojku k RD na pozemku p.č. 752/1 v Krátké ulici. (bod
8 y) - všemi hlasy
2. Starostu podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši
290.000,- Kč na dokončení opravy komunikace ul. Krátká. (bod 8 z) - všemi hlasy
3. Starostu zveřejněním výběrového řízení na prodej části pozemku p. č. SOlI a 51 v inzerci.
(bod 8 v) - všemi hlasy
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Finančnímu výboru, aby do příštího zasedání ZO porovnal ceny svozu komunálního
odpadu firmy Marius Pedersen a fi SOTES Sokolovo (bod 8 x) - všemi hlasy
Zastupitelstvo obce deleguje:
1. Na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská S.f.O., konané dne
24.6.2011, která bude jednat o těchto záležitostech:
a) zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2010 a o stavu
majetku společnosti,
b) projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2010,
c) roční účetní závěrka společnosti k 31.12.2010,
d) zpráva dozorčí rady společnosti,
e) schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2010,
jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. starostu obce a ukládá mu,
aby za obec jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl:
- o schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2009,
- o schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2009,
V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta účastnit, bude obec zastupovat
místo starosta Ing. Miroslav Pomichal, CSc. (bod 8 w) - všemi hlasy
Zastupitelstvo obce souhlasí:
1. S celoročním hospodařením obce v roce 2010 a to bez výhrad. (bod 7) - všemi hlasy

Zastupitelstvo obce odkládá:
1. 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
2. Z důvodu nedostatku finančních 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
3. 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
4. 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
5. Vybudování domovní kanalizační přípojky k rodinnému domu manželů Mandincových
v Krátké ulici (bod 9 s z 18.3.2009) - všemi hlasy
6. 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
7. Žádost paní J. Hetfleišové o provedení opravy opěrné zdi u potoka u RD čp. 64 do doby,
kdy bude prováděna nová výstavba v rámci schválené dotace na opravu Starosedelského
potoka. (bod 9 1)- všemi hlasy
8. Žádost pana Petra Jůzka o prodej pozemku p. č. 490/3, části pozemků p.č. 490/4 a 490/1 do
doby vyjasnění vlastnických vztahů k parcele č. 483. (bod 8 h) - všemi hlasy
Přečtené usnesení bylo všemi hlasy odsouhlaseno.
Řádné veřejné zasedání skončilo ve 21.15 hodin.
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