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Informace z radnice
Vážení občané,
město zasypal sníh a nejvíce radosti udělal našim dětem. Přesto i přes několikadenní sněžení a vyšší mrazy, všichni zaměstnanci našich technických služeb udělali opět maximum ke spokojenosti všech našich občanů. Situace není jednoduchá a nová vládní opatření přicházejí téměř každý den na stůl, se kterými musíme pracovat.
Pro naše seniory vychází přes odbor sociálních služeb a sociální práce Ministerstva práce a sociálních věcí elektronický časopis Povzbuzení, které pravidelně zveřejňujeme na webu města.
Ve spolupráci s MUDr. Balounem připravujeme první skupinu
seniorů na očkování COVID-19 zde v Novém Sedle. Strážníci
Městské policie Nové Sedlo docházejí dle vypracovaného seznamu seniorů 80+ za nimi domů, kontaktují je a vedení města připravuje seznam seniorů, kteří budou zde na sále KD Meteor týmem zdravotníků
naočkováni. Nemusí nikam jezdit, my se o ně postaráme i s případným odvozem na očkování i po očkování zpět do svých domovů. Věřím, že takto budeme postupně postupovat se všemi seniory v našem
městě. Nebojte se, na všechny v případě vašeho zájmu o očkování se dostane.
Přestože tato krizová situace trvá již bezmála téměř rok, vedení města i úředníci, a všichni zaměstnanci MěÚ v Novém Sedle
jsou tady pro Vás, a můžete se na nás kdykoliv obrátit. Úřední hodiny jsou dány vládním nařízením, ale vždy se dá telefonicky či e
-mailem domluvit mimo úřední hodiny schůzka a vyřídit ke spokojenosti vaše náležitosti. Úřad nebyl nikdy od března 2020 pro
veřejnost uzavřen a byli, a jsme tady pro vás vždy k dispozici.
Ing. Věra Baumanová, starostka města
kám: „Poučit se z krizového vývoje“ a jít hým ubližovat. Každý si musí uvědomit,
dál.
co je dobré a co je špatné ve vztahu
Život není černobílý a můžeme si být jistí,
Vždy následujme hlas svého svědomí a k nám samotným i k ostatním. Vytvářeže nikdy nenastane situace, která by byla
jednejme v souladu s ním. Myšlenky a ním negativní energie ubližuje jenom
ideální. Protože jsme lidé, chybujeme, a
činy musí být v jednotě. Kdo je srovnaný sám sobě.
chybovat je normální. Důležité je si své
se sebou, je srovnaný se světem. Poten- Život se ukazuje být odrazem toho, co
chyby uvědomovat, pracovat s nimi, neciálem pro šťastný život je od přírody vy- má člověk v sobě.
lynčovat se za ně a používat je jako probaven každý z nás. Proto by každý z nás Krásné zimní a klidné dny Vám přeje
středek k vlastnímu růstu. Já tomu říměl tohoto daru využít a ne sobě a dru- Věra Baumanová, starostka města

Život není černobílý

Nový odpadový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
Dne 23.12.2020 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech upravující nově oblast odpadového hospodářství. Jaký to bude mít
dopad na obecní normotvorbu? Zastupitele města čeká vydání
nové obecně závazné vyhlášky ohledně stanovení systému nakládání s komunálním odpadem a zpoplatnění komunálního odpadu.
Vedení města, odboru a jednotliví zastupitelé se budou v průběhu
I. pololetí 2021 zabývat mimo jiné i o plnění role původce komunálního odpadu, přebrání veškerého komunálního odpadu vznikajícího na katastrálním území města při činnosti nepodnikajících
fyzických osob (s výjimkami), zajistit dodržení nastavených minimálních procentuálních limitů odděleně recyklované složky komu-

nálního odpadu v budoucích letech.
Město bude muset nastavit obecní systém odpadového hospodářství, stanovení složek třídění komunálního odpadu a určení či potvrzení
míst v obci pro jejich odkládání. Tyto nové Obecně závazné vyhlášky musí reflektovat aktuální právní úpravu.
Po 1. lednu 2021 umožňuje nová právní úprava zpoplatnění
obecního systému odpadového hospodářství výhradně formou
zcela nových místních poplatků zakomponovaných do zákona č.
565/1990., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
(část I., pokračování příště)
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Důležitá telefonní čísla: 352 358 106 - podatelna MěÚ, 602 891 265 - městská policie NS, 734 256 435 - technické služby
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Poplatek ze psů rok 2021

Splatnost poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

Poplatek je splatný nejpozději
do 31.3. příslušného kalendářního roku.

Sazba poplatku

Za prvního psa

Za druhého a každého dalšího
psa téhož držitele

a) chovaného v rodinném domě
- jedna bytová jednotka

300,- Kč

450,- Kč

b) chovaného v bytovém domě
se dvěma a více byty

1.000,- Kč

1.500,- Kč

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let

200,- Kč

300,- Kč

d) chovaného na zahrádce

300,- Kč

450,- Kč

Vznikne-li poplatková povinnost
po datu splatnosti uvedeném
v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci,
ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Platbu máte možnost provést v
hotovosti v pokladně MěÚ Nové
Sedlo.
M. Sienková

Upozornění!
Městský úřad Nové Sedlo, odbor územního plánování, investic a životního prostředí
Vás upozorňuje na splatnost nájmu za pronajaté pozemky ke dni: 31. 03. 2021.
Platbu máte možnost provést v hotovosti v pokladně MěÚ Nové Sedlo.
Marcela Sienková

Hospodaření města v roce 2020
V uplynulém roce město hospodařilo velmi úspěšně a vyrovnalo se se zdravotní krizí, která se
v podstatě táhla celým loňským rokem. Výpadek příjmů ze státního rozpočtu na účet města byl
v hodnotě 6% a řadou přijatých opatření vedením města došlo k úsporám, což ve svém důsledku
znamenalo přírůstek financí do městské kasy v hodnotě kolem čtyř milionů korun. Nebylo to však na
úkor potřebných investic a zejména také oprav bytového fondu. K tomu velmi stručně připomínám
jen některé nejdůležitější.
Z investičních akcí se jednalo o rekonstrukci budovy pošty s částečnou dotací od EU, rekonstrukce
městského domu č.p. 473 a 474 s dotací od EU , celková oprava komunikace „Za Potokem“ s dotací
od EU a oprava část komunikace v Chranišově. Probíhala a také probíhá příprava území pro výstavbu
rodinných domů v lokalitě „Hornická Kolonie“, která je plně hrazena z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR z programu odstraňování ekologických škod, tzv. „ekomiliardy“. V lokalitách Sedmidomky, Za Potokem a Na Anně bylo provedeno nové veřejné osvětlení a také probíhaly přípravy na další významné akce, které se budou realizovat v letošním roce. Investiční akce byly realizovány
v celkové hodnotě 11,5 milionů korun a celková hodnota dotací pro město byla zajištěna ve výši přesahující 4 miliony korun.
Probíhaly také opravy bytového fondu, kde bylo provedeno 166 servisních akcí v hodnotě
2,8 milionů korun v souladu s plánovaným rozpočtem pro uvedený rok. Z uvedeného je zřejmé, že rozvoj města nebyl krizovou situací zásadně ovlivněn a úřad přes četná vládní omezování řádně fungoval.

Výjimečná aktivita našeho občana
Na tomto místě bych se rád zmínil o jedné, zcela výjimečné aktivitě občana pana Roberta Zelenky, který prakticky po celý rok
velmi nepříjemným způsobem a zcela nepochopitelně napadal vedení města, radní i zastupitele města. Rozhodl se k tomuto
účelu také vydávat vlastní měsíčník, kde akceleruje uvedené snahy o diskreditaci představitelů města velmi urážlivým způsobem
s neustálými připomínkami, že zakázky města jsou zadávány korupčním způsobem. Každý je strůjcem svého štěstí. Osobně mohu říci, že po svém nástupu do funkce tajemníka a tím také správce rozpočtu, jsem k tomuto přijal taková opatření, že jakékoli
postupy mimo platných zákonů jsou zcela vyloučeny. Každý občan města má právo na informace a také je na jednání zastupitelstva, úřední desce, webových stránek města a případné návštěvě úřadu obdrží.
Pan Robert Zelenka od města dostal, také na můj podnět, několik zakázek v hodnotě přes 2 miliony korun. U několika posledních zakázek, které měl řádně proplaceny, však neplnil termíny ve velkém rozsahu, a proto s ním byla spolupráce ukončena.
Není přijatelné, abychom dodavatele rok přesvědčovali o tom, že má dokončit zaplacenou zakázku.
Dále bych také připomněl to, že v roce 2016 město vyšlo vstříc panu Zelenkovi v tom, že mu byly velmi levně prodány rozsáhlé
pozemky (20729 m2 na základě usnesení ZM č. 72/2016) s tím, že slíbil realizaci inženýrských sítí a výstavbu rodinných domů
pro obyvatele města. Realizace této představy není dodnes uskutečněna a nebyla ani zahájena.
Také v letošním roce před námi stojí celá řada úkolů pro dobrou funkci města ve velmi obtížné zdravotní situaci a věříme, že
s pomocí občanů vše opět zvládneme.
Ing. Karel Tetur, tajemník úřadu
Foto: P. Janáček
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Pořízení nového knihovního systému
Tritius a serveru
Město Nové Sedlo obdrželo v roce 2020 dotaci z Ministerstva kultury ČR ve výši 172.000,-- Kč na realizaci akce „Pořízení nového
knihovního systému Tritius a serveru“. Akce byla realizována v roce 2020 v
knihovně Nové Sedlo. V rámci projektu byl pořízen nový server: PRIMERGY
TX1330 M4, Procesor: Intel(R) Xeon(R) E-2126G CPU 3,3 – 4,5 GHz, Paměť:
32 GB, Pevný disk: SSD 500 GB (Raid1), HDD 2048 GB (Raid1), Operační systém: Windows Server 2019 Standard a trvalá knihovnická licence Tritius. Město Nové Sedlo uhradilo z vlastních finančních zdrojů 197.446,88 Kč. Celkové
náklady projektu činily 369.446,88 Kč včetně DPH.
Š. Pojarová

Sčítání lidu, domů a
bytů
V roce 2021
nás
čeká
povinné
sčítání lidu,
domů a bytů, které proběhne v období
od března do května 2021.
Sčítání proběhne online nebo
listinnou formou. Online sčítání bude možné využít od
27.3. do 9.4.2021 přes elektronický formulář na webu
Českého statistického úřadu:
https://www.czso.cz/csu/
scitani2021/jak-se-secist.
Listinné sčítání je určeno pouze pro osoby, které se nezúčastní online sčítání a bude
probíhat
od
17.4.
do
11.5.2021. Formuláře pro
listinné sčítání lze získat pouze od sčítacích komisařů nebo na kterémkoli kontaktním
místě Sčítání 2021. Nelze
použít formuláře získané jiným způsobem, například
kopírováním – ty budou považovány za neplatné.
Na webových stránkách města bude zřízena záložka Sčítání lidu, domů a bytů, kde budou postupně zveřejňovány
důležité informace k této problematice, tak jak nám budou
poskytovány statistickým úřadem.
Ved. HSO – Bc. Jitka Ježková

Základní informace
pro správné třídění
odpadu
Kontejner označený
šedou nálepkou
na kovy
6. poslední
pokračování

Daň z nemovitých věcí v roce 2021
Tak jako každý rok plyne v měsíci lednu lhůta pro podání
daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Zákonná lhůta běží od 4.1.2021 do 1.2.2021. V této době musí podat
daňové přiznání všichni vlastníci nemovitých věcí, u který
došlo ve srovnání s předchozím rokem ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně. Jedná se např. o změnu Finance.cz
výměry nebo druhu pozemku, zapsání nové budovy, koupi
či prodej nemovité věci apod. Daň z nemovitých věcí je splatná k 31.5.2021. Finanční úřad žádá všechny poplatníky, aby nevolili osobní návštěvu úřadu pro své potřeby související s podáním
daňového přiznání, ale přednostně využili možnosti telefonické konzultace na informačních linkách, které byly pro tento účel zřízeny na jednolitých pracovištích finančního úřadu. Pro Sokolov
je to ( 352 328 352, 352 328 399. Na této lince finanční úřad poskytuje informace a pomoc
s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí. Volat můžete ve dnech:
Po, St 8:00 – 16:30 hod., Út, Čt 8:00 – 14:30 hod., Pá 8:00 – 13:30 hod.
Uvedená služba je zprovoznění od 4. ledna do 5. února 2021.
Samotné vyplnění daňového přiznání je možné provést také na daňovém portálu https://
www.daneelektronicky.cz, jehož prostřednictvím lze zpracovat nebo činit podání daňového přiznání elektronickou formou.
Na závěr ještě poznámka, že pokud poplatník v předepsané lhůtě daňové přiznání nestihne
podat, nebude ze strany správce daně sankcionován, nebude-li k tomu výslovně úředně vyzván.
(více informací také na webu či Facebooku města)

Řeznictví - pronájem nebytového prostoru
Rada města Nové Sedlo na svém prvním lednovém zasedání rozhodovala o dalším osudu nebytového prostoru na adrese Masarykova 382,
Nové Sedlo – dosavadní řeznictví.
Neoficiální informace o tom, že chce pan Macháček ukončit svoji činnost a již odejít na zasloužený odpočinek, se poprvé objevila v podzimních
měsících loňského roku. Správa majetku města
proto kontaktovala pana Macháčka a upozornila
ho na skutečnost, že podle nájemní smlouvy činí
výpovědní smlouva 3 měsíce, nedohodnou-li se
strany jinak. Každý, kdo se na městě dotazoval
na tuto skutečnost, dostal stejnou odpověď a to,

Ved. HSO – Bc. Jitka Ježková

že oficiální informace o ukončení činnosti pana
Macháčka nebyla na správu majetku města doručena. Teprve až v měsíci lednu 2021 byla podána ze strany pana Macháčka žádost o schválení dohody o ukončení nájmu a zároveň byla podána žádost o krátkodobý pronájem panem
Pešákem. Jiné žádosti podány nebyly, a proto
rada města posuzovala jen tyto 2 zmíněné.
V zájmu zachování služby pro obyvatele města
rada města v souladu se zákonem rozhodla žádostem vyhovět a zároveň vyhlásila záměr pronájmu nebytového prostoru po skončení krátkodobého pronájmu. Kauza, která kolem toho vznikla,
se jeví jako uměle vyvolaná a naprosto zbytečná
a vychází pouze z nepodložených spekulací a
dohadů.
Ved. HSO – Bc. Jitka Ježková

ANO Do kontejnerů na kovy patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů
prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady. Na sběrné dvory lze kromě těchto menších odpadů odvážet i další kovové odpady – trubky, roury, plechy, hrnce, vany,
kola a další objemnější předměty. Samostatnou kapitolou jsou kovové elektrospotřebiče, které lze
na sběrných dvorech odkládat pouze kompletní.
NE Do kontejnerů určených pro sběr kovů na ulici nepatří plechovky od barev, tlakové nádobky
se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech samostatně. Nepatří do nich ani těžké
nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť. Samostatnou kapitolu pak tvoří autovraky, které převezmou a doklad o ekologické likvidaci vystaví na vrakovištích.
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Sněhová kalamita pod palcem
Opět bych chtěl tímto poděkovat pánům Jiřímu Švandrlíkovi, Janu Hlaváčkovi a jejich
partě za údržbu městských komunikací a
chodníků při sněhové nadílce, která nás zasypala v lednových dnech. Doufám, že sněhová
nadílka potěšila všechny milovníky zimy,
zejména děti. Město se ale musí především
postarat o bezpečnost našich občanů. Právě
v takovýchto případech nastupuje parta zmiňovaných pánů, která už od brzkých ranních
hodin posílá veškerou dostupnou techniku do terénu, abychom měli ráno protažené a schůdné všechny důležité cesty, silnice a
chodníky. Tato technika byla v terénu někdy zapotřebí i do hodně pozdních hodin. Velice jsem i ocenil protažení cest kolem velké
Anny, které jsou hojně využívány našima občany. A za to patří této partě jedno veliké díky.
Milan Pešák místostarosta

Po dlouhých letech se
konečně v plné síle ozvala
zima, a tak si jí užili i děti
z naší mateřské školky.
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Městská knihovna informuje
Vážení čtenáři, v souvislosti s příslušnými nařízeními
Vlády ČR vás informujeme o aktuální provozní době
naší knihovny. O případných změnách vás budeme
aktuálně informovat na Facebooku - MěK Nové Sedlo.
V jarních měsících pro vás připravujeme ZDARMA kurz „Práce
s počítačem“. Nově i v odpoledních
hodinách. Vlastní notebook není
podmínkou. V případě zájmu nás
kontaktujte na tel. čísle 352 358 130 nebo na email: knihovnadospele@mkns.cz.

Literární výročí v měsíci únoru:
140. výročí úmrtí Fjodor
Michajlovič
Dostojevskij (*1821 † 8. 2. 1881), ruský
spisovatel a filozof,
jeden z nejvýznamnějších světových spisovatelů, vrcholný představitel ruského realismu.
Jeho nejproslulejší díla jsou Zločin a trest, Bratři Karamazovi,
Běsi, …

175. výročí narození Svatopluk Čech (*21.
2. 1846 - † 23. 2.
1908), český básník,
prozaik, novinář a cestovatel, který se proslavil fantastickými příběhy pana Broučka.

před 10 lety zemřel
Arnošt Lustig, prozaik
(*21. 12. 1926 - † 26.
2. 2011)

235. výročí narození – Wilhelm Grimm,
německý filolog a pohádkář (*24. 2. 1786
- † 1859)

před 5 lety zemřel Umberto Eco (*5. 1.
1932 -† 19. 2. 2016), italský spisovatel,
autor románu
Jméno růže a mnoha dalších

Knižní novinky
Pláž v Chorvatsku
kniha od
Julie Caplin

Prvnáčci v akci
Druhá parta mladších dětí ze školní
družiny se také
může pochlubit
výrobou ptačích
budek pro ptáčky
v našem městě.

Sedm kruhů
pekla thriller
od Uwe
Wilhelma

Spát v moři
hvězd sci-fi
od Christophera Paoliniho

Paní ze severu:
Mathildino tajemství
historická romance od C.
Bomannové

Zrcadlový muž
thriller
od Larse
Keplera
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1. MÍSTO - Alej roku 2020
Anketa Alej roku 2020 již zná své vítěze. V 10. ročníku se zúčastnilo rekordních 132 alejí a stromořadí ze všech krajů České republiky. Hlasovalo
bezmála 7 tisíc lidí.
I naše novosedelská alej má své prvenství. Z Karlovarského kraje se umístila na výborném 1. místě. Na celorepublikové úrovni obsadila velice slušnou 52. příčku. Děkujeme všem, kteří naši alej podpořili. Výsledek nás
velmi potěšil.

Charitativní sbírka
V měsíci září byla vyhlášena charitativní sbírka pro občany v
Oáze klidu v podobě oblečení a herních prvků. Sbírka byla
ve středu 6. ledna 2021 předána paní starostkou a panem
místostarostou k rukám vedení Oázy klidu v Loučkách. Děkujeme všem, kteří se této sbírky účastnili a pomohli našim
seniorům v této nelehké době.

Rekonstrukce vnitřních
společných prostor městských objektů
Opět se nám podařilo na přelomu roku přispět k vyššímu komfortu městského bydlení. Radovat se mohou nájemníci z vymalování společných prostor na č.
p. 299 v ulici Masarykova a na
č. p. 477 – 478 v ulici Příčná.
Součástí jsou také nové schránky a zvonky, které nahradily ty
letité se zastaralou technikou.
Nyní jsou akce ve stavu dokončování. V tomto trendu hodláme
pokračovat a stále více přispívat
k vyššímu komfortu bydlení v
nájemních
městských bytech. Víme,
že je stále na čem
pracovat.

Přerušení autobusové linky
Informujeme vás o tom, že firma Ligneta rozhodla o přerušení autobusové linky č. 421705 na
trase Chodov – Nové Sedlo – Loket – Karlovy Vary.
S platností od 1.2.2021 tak bude provoz na této lince zastaven. Bohužel k tomu přispěla dlouhotrvající situace v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem v boji proti nemoci Covid-19.
Krizový výlukový jízdní řád obsahující negativní značku (NZ 50) má nastavenou platnost od 1.2.2021 do 31.8.2021.

Firma Ligneta tedy může výluku dle aktuální situace zkrátit nebo prodloužit.
Zatím těžko odhadnout, jak se bude situace nadále vyvíjet, ale pokud dojde k obnovení školní docházky, rozběhnutí provozů a
normálního života, udělá Ligneta vše pro obnovení provozu linky.
My věříme, že tento krok má brzkou naději a přejeme si, aby situace s aktuální pandemií měla co nejrychlejší vidinu konce.
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