USNESENÍ
z I. zasedání zastupitelstva města Nové Sedlo, které se konalo dne 27.1.2021 od 15.00 hod. ve velké
zasedací síni MěÚ Nové Sedlo

ZM bere na vědomí „Zprávu o činnosti Městské policie Nové Sedlo za období od 1.1. do 31.12.
2020“.
ZM bere na vědomí zprávu „Zhodnocení činnosti městské knihovny za rok 2020“.
ZM bere na vědomí zprávu „Zhodnocení činnosti orgánů města Nového Sedla za II. pololetí roku
2020“.
ZM bere na vědomí „Výroční zprávu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za
rok 2020“.
Zastupitelstvo města bere na vědomí „Zprávu o stížnostech, peticích a ostatních podání za rok
2020“.
ZM bere na vědomí přehled zůstatků na účtech k 31. 12. 2020.
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8 schválené a podepsané starostkou města Ing. Věrou
Baumanovou.
Usnesení č. 1/2021
ZM schvaluje uzavření dohod o provedení práce na rok 2021 pro Bedřicha Rychnu – likvidace
bolševníku a plevele na pozemcích města, Mgr. Evu Machulkovou – kronika města a Zdeňka
Pojara – údržba lesa ve vlastnictví města.
Pro: 12
Proti: //
Zdržel se: 3 Pojar, Machulková, Rychna
Nepřítomen: //
Usnesení č. 2/2021
ZM schvaluje v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, ve znění platných
předpisů s platnou legislativní úpravou, vyplácení odměn neuvolněným členům v plné výši dle
přílohy nařízení vlády ČR č. 318/2017 Sb., ve znění platných předpisů, o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků, a to ode dne složení slibu člena zastupitelstva.
Zároveň stanoví, že v souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi
zastupitelstva města poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží
nejvyšší odměna, dle přílohy č.2.
Pro: 15
Proti: //
Zdržel se: //
Nepřítomen: //
ZM bere na vědomí přehled porovnání příjmů sdílených daní za roky 2019 a 2020.
ZM bere na vědomí Predikci daňových příjmů, zpracovanou Ing. Luďkem Tesařem.
ZM nepřijalo usnesení ve věci záměru prodeje p.p.č. 408, 409/1, 412, 414/3, 455/1 v k.ú. Loučky u
Lokte dle uvedených podmínek na základě žádosti JŠ. Návrh byl zamítnut.
Pro: //
Proti: 14
Zdržel se: 1 Koenigstein
Nepřítomen: //
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ZM nepřijalo usnesení ve věci záměru prodeje p.p.č. 408, 409/1, 412, 414/3, 455/1 v k.ú. Loučky u
Lokte dle uvedených podmínek na základě žádosti TH. Návrh byl zamítnut.
Pro: //
Proti: 15
Zdržel se: //
Nepřítomen: //
ZM bere na vědomí žádost pana RZ prostřednictvím odboru UPIŽP.
ZM Nové Sedlo bere na vědomí informaci starostky města o změně legislativy v souvislosti s odpady
a povinností obcí k 1. 1. 2021.

Usnesení č. 3/2021
ZM schvaluje zařazení do majetku města akci: Pořízení nového knihovního systému Tritius a
serveru. Hodnota zařazovaného majetku činí 369.446,88 Kč včetně DPH.
Pro: 15
Proti: //
Zdržel se: //
Nepřítomen: //
Usnesení č. 4/2021
ZM schvaluje zařazení do majetku města akci: Veřejné osvětlení v ulici Za Potokem. Hodnota
zařazovaného majetku činí 201.523,08 Kč včetně DPH.
Pro: 15
Proti: //
Zdržel se: //
Nepřítomen: //
Usnesení č. 5/2021
ZM schvaluje zařazení do majetku města akci: Veřejné osvětlení Na Anně. Hodnota zařazovaného
majetku činí 29.272,32 Kč včetně DPH.
Pro: 15
Proti: //
Zdržel se: //
Nepřítomen: //
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Ing. Věra Baumanová
starosta města

…………………………………………
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