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Informace z úřadu
Vážení občané,
i dnes Vás oslovuji krátkým příspěvkem, který by jen letmo měl
připomenout poslední události týkající se našeho města a městského
úřadu.

Jednání Zastupitelstva v roce 2015:
28.1., 25.3., 17.6., 16.9., 16.12.
Jednání Rady města I. pololetí roku 2015:
14.1., 4.2., 18.2., 4.3., 18.3., 8.4., 22.4., 13.5.,

V zájmu každého města je, aby řádně fungovala státní správa, která má
27.5., 10.6.
přímou vazbu na občany. Nyní nemyslím jen vstřícnost a profesionalitu,
ale i průhlednost hospodaření a ekonomiky města. Z těchto důvodů jsou také prováděny pravidelné audity odboru
kontroly a dozoru Krajského úřadu Karlovarského kraje, a to dílčí a závěrečný každým rokem.
Dílčí audit proběhl ve dnech 10.-11.12.2014 na MěÚ v Novém Sedle za období od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2014, a shledal
závažné chyby a nedostatky. Došlo k porušení § 16 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kdy nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtová opatření
v případě změn ve finančních vztazích k jinému rozpočtu nebo v případě, že hrozilo nebezpečí vzniku rozpočtového
schodku. Vysvětlení – účetní jednotka potažmo ekonomka úřadu nepostupovala v souladu se zákonem a je nutné tyto
chyby v daném termínu odstranit.
Vzhledem k tomu, že jsem se státní správě věnovala téměř 10 let, a právě na MěÚ v Novém sedle, mohu říci, že znám
původ nelichotivého závěru auditu. Ekonomka úřadu díky změnám ve vedení státní správy, byla následně pověřena i
vedením úřadu. Toto je zákonem přípustné, ale v této kombinaci náročně a pracovně vyčerpávající.
Již proběhly porady s vedoucími odboru a zastupující tajemnicí s cílem napravit vzniklé chyby a vyřešit strukturu
státní správy. Jak v rámci personálního, tak legislativního, tak i přijatých opatření k nápravě a efektivnosti chodu
úřadu.
Avšak kladně musím hodnotit přístup a kvalitu práce odboru územního plánování, investic a
životního prostředí, a to paní Marcelu Sienkovou, paní Šárku Pojarovou a perspektivní posilu,
pana Daniela Hájka v oblasti investičních akcí a dotací pro město. Co se týká práce v oblasti
uplatnění nezaměstnaných občanů na pracovních pozicích veřejně prospěšných pracích je na
požadavky města schváleno Úřadem práce ČR nových 11 pracovních příležitostí. V tomto
trendu pokračuje město již sedmým rokem.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Zřízena pracovní skupina pro průmyslovou zónu
V měsíci lednu byla ustanovena pracovní skupina pro průmyslovou zónu v Novém Sedle v tomto
složení: za město: Ing. Věra Baumanová, starostka města, Zdeněk Pojar, místostarosta, za SUAS p.
n., a.s. Sokolov: Ing. Jiří Pőpperl, předseda představenstva, Ing. Milan Krištůfek, za Karlovarský
kraj: Ing. Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání p. o..
První pracovní jednání proběhlo dne 26. 1. 2015 v kanceláři starostky města za účelem posouzení prvních
nabídek k prodeji pozemků na průmyslové zóně, které připravila vedoucí odboru ÚPIŽP paní Marcela
Sienková. Tyto žádosti byly následně předmětem projednání koupě pozemků, které řešilo Zastupitelstvo města
dne 28. 1. 2015 na svém I. zasedání v roce 2015. Ve chvíli psaní tohoto článku ještě neznáme rozhodnutí
Zastupitelstva města, proto budu informovat v následujícím vydání Novosedelských listů.
Ing. Věra Baumanová, starostka města
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Přihláška na „Vítání občánků“

Vážení rodiče,
v návaznosti na varování Úřadu pro ochranu osobních údajů již nelze dle zákona 101/2000
Sb. o ochraně osobních údajů dále pořádat „Vítání občánků“ dle zavedených zvyklostí.
Úřad pro ochranu osobních údajů totiž zakazuje matrikám na městských úřadech, aby jména novorozenců poskytovaly někomu dalšímu, tedy i úředníkům, kteří byli zvyklí, že si seznamy z matriky vyžádali a rodiče novorozenců kontaktovali za účelem pořádání slavnostního aktu „Vítání občánků“.
V důsledku tohoto jsme pro Vás v případě Vašeho zájmu připravili přihlášku na „Vítání občánků“, kterou si lze
stáhnout z webových stránek města Nové Sedlo a to konkrétně na www.mestonovesedlo.cz nebo si ji vyzvednout na podatelně Městského úřadu Nové Sedlo. Po vyplnění přihlášky bude Vaše miminko zařazeno do aktuálního připravovaného slavnostního aktu. Děkujeme za pochopení a věříme, že i nadále budeme připravovat
„Vítání občánků“ pro nově narozené děti v tak hojném počtu, jako tomu bylo doposud.
Blahopřání jubilantům
Vážení jubilanti,
jménem celého Městského úřadu v Novém Sedle a jménem Sboru pro občanské
záležitosti (dále jen SPOZ) přijměte gratulaci k Vašemu životnímu jubileu. Přejeme Vám hlavně hodně pevného zdraví a radosti ze života.
Jelikož zákon o ochraně osobních údajů, jak již varoval Úřad pro ochranu osobních údajů, nedovoluje matrikám, aby jména jubilantů poskytovaly někomu dalšímu, tedy ani úředníkům a členům SPOZ, nemůžeme nadále pokračovat v našich
zavedených zvyklostech a navštěvovat jubilanty u příležitosti jejich významného životního výročí ani otiskovat
blahopřání se seznamem jubilantů v Novosedelských listech bez jejich předchozího písemného souhlasu. Iniciativa přitom nemůže vycházet ze strany města ani členů SPOZ, ale je nutné, aby vyšla přímo od jubilanta nebo
členů jeho rodiny. Obracíme se proto s prosbou na všechny občany našeho města, kteří dosáhnou v letošním roce životního jubilea a chtějí společně s námi v zavedené tradici pokračovat, aby navštívili náš úřad a vyplnili zde
Souhlas - gratulace jubilantům Formulář naleznete rovněž na webových stránkách našeho města v sekci Tiskopisy a formuláře, Případné dotazy Vám rádi zodpovíme i na tel. č.: 352 358 106 - K. Hányšová nebo 352 358 109
- Bc. J. Suchdoláková.
za SPOZ
Klára Hányšová

Je zahájen prodej židlí z MD Meteor za 100 Kč/ks. Vše u pí Hányšové, tel.: 352 358 106.
Divadelní představení

Poděkování zaměstnancům porcelánky Rudolf Kämpf

Město Nové Sedlo v úterý 17. 3. 2015
pořádá pro občany Nového Sedla zájezd
na divadelní představení Svaté neřesti
do pražského divadla GONG.

Měla jsem tu čest se zúčastnit dne 19. 12. 2014 vánočního
posezení zaměstnanců a vedení společnosti porcelánky
Rudolf Kämpf v čele s Ing. Petrem Kovylinem, generálním ředitelem. Byla jsem svědkem, že se umíte společně
bavit a „vypnout“.

Začátek představení v 19:30 hodin a odjezd od Městského úřadu v Novém Sedle je naplánován na 14. hodinu. Cena vstupenky je 145,- Kč a cena dopravy je 200,- Kč.
Zájemci se mohou rezervovat vstupenky v pokladně Městského úřadu u paní Kláry Hányšové (tel.: 352 358 106).
Od čokolády až po Facebook, malé sladké hříchy, dokážeme bez nich žít? Na to odpoví komedie o tom, co se stane,
když se lidé budou chtít stát lepšími. Povede se jim to?
A jak si naopak poradí s hříšnými radostmi někdo, kdo
nikdy nehřešil? Nezmění nás k lepšímu nakonec třeba láska?
Hrají: Bořek Slezáček, Bára Mottlová, Braňo Polák a další...

Mám možnost až nyní poděkovat všem zaměstnancům,
především ženám našeho města, které jsou zde zaměstnány, že pod jejich rukami vzniká porcelánová krása, která
lahodí oku a pohladí po duši. Je to těžká každodenní rutinní práce, které si nesmírně vážím, ale myslím si, že
stojí za to.
Přeji Vám v roce 2015 hodně nápadů, jasnou mysl při
vzniku a realizaci nových výrobků a hodně dobrých a
kvalitních odběratelů.
Ing. Věra Baumanová, starostka města
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Mateřská a Základní škola
Štěpánská koleda v Novém Sedle
Koleda na sv. Štěpána je stará křesťanská
tradice, která v posledních hektických letech
pomalu upadá. Změnit tuto situaci se pokusila Základní škola v Novém Sedle pod vedením svých učitelek a přátel školy.
Celá akce se konala v místním kostele Nanebevstoupení Páně za přítomnosti pana faráře
a divácké podpory rodičů a zájemců o koledu a kulturní dění ve městě. Žáci základní
školy pod vedením Mgr. Lenky Žiškové,
Mgr. Lenky Dvořákové a Mgr. Hany Smržové zazpívali směs známých koled, které si
mohli příchozí zazpívat společně s nimi. Hudebním doprovodem a zpěvem populárního
mixu vánočních koled okořenili dopolední
program také hosté z Nové Role a absolventka školy Silvia Šuchová. Závěr programu patřil společnému zpívání koled,
jejichž texty mohli příchozí najít v připraveném tištěném programu.
Štěpánská koleda se v Novém Sedle povedla a doufáme, že se z ní stane každoroční tradice, která kulturně dokreslí vánoční čas a připomene evropské tradice.
Všem účinkujícím a organizátorům je třeba poděkovat za volný čas, který přípravě a účinkování věnovali, neboť bez
kulturních lidí by se vánoce staly komerčním svátkem.
Autor: Mgr. Josef Sekyra
Návštěva v MŠ
Orel skalní, sova pálená, papoušek Ara, stehlík obecný, rorýs obecný,
káně lesní – se všemi těmito ptáky se mohly dne 8. 1. 2015 zblízka seznámit děti z MŠ Sklářská. Jako každý rok k nám totiž zavítalo divadlo
Fauna. Dopoledne proběhlo v příjemné atmosféře.
Kolektiv mateřské školy

Vážení přátelé,
ráda bych Vám touto cestou poděkovala jménem celého Denního centra Žirafa za velice úspěšnou akci
Strom splněných přání. V atriu MÚ byla na vánočním
stromě umístěna přání dětí z DC Žirafa a vy, jako nedílná součást akce, jste mohli splnění přání podpořit. Děti se mohly těšit z barevných papírů, čtvrtek,
temperových barev a vodovek, plastelín, interaktivních
knih, aku-vrtačky, aj. A praktických dárečků bylo také
mnoho- bryndáčky či papírové kapesníky. Poděkování
patří také paní Ing. Věře Baumanové, starostce města,
která dárečky dne 22. 12. 2014 předala do rukou paní
Ing. Renaty Kunešové, ředitelky DC Žirafa; Milanu
Pešákovi za nápad Stromu přání a hlavně těm, kteří
vykouzlili dětem úsměv na tvářích. Jelikož měla ve
městě akce veliký úspěch, rádi bychom ji zavedli jako
vánoční tradici.
Za tým DC Žirafa Tereza Pelikánová
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Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali
paní starostce Ing. Baumanové a
matrikářce Městského úřadu v Novém
Sedle za uspořádání naši zlaté svatby
dne 23. 12. 2014, za krásna slova,
blahopřání a svatební dar.
Za celou rodinu a hosty děkují
manželé Ehmovi.
Inzerát:
Vyměním byt 1+1 v osobním vlastnictví v Novém Sedle ulice Revoluční
za 2+1, nebo 3+1 také v Novém Sedle. Tel: 739750288
I MALÁ POMOC JE POMOC
Na transparentním účtu za rok 2014 je již přes 34 000kč. Obrovské díky
všem, co nám věří a pomáhají Natálce na nohy.
V tomto roce je v plánu pořízení aktivního vozíku, aby se Natálka mohla lépe pohybovat. Zpevní se tím i horní část těla, která je nyní důležitá.
Také se podívá znovu do lázní a to pravděpodobně v červnu.
To vše se může dít díky VÁM!!!! Také se zajišťuje odvoz plastových
víček do drtírny v Praze. Za rok se podařilo nasbírat cca 150 pytlů víček. Je to pouze přibližný počet, necháme se překvapit při nakládání.
Obrovské díky vám všem, kterým nedělá problém střádat ten " kulatý
nesmysl " a pomoci dobré věci.
Organizátor sbírek: Simona Víčko Stojanová

Akce v únoru:
17.2.2015
Valná hromada o. s. Nový kurz
20.2.2015
Reprezentační ples města
27.2.2015
Maškarní ples pro
děti
28.2.2015
Maškarní ples pro
dospělé
Redakční rada informuje...
Bohužel, je to tak. Listy nejsou
nafukovací a rozšíření stránek? Pokud
se někdo hlásí o jejich financování,
můžeme se domluvit, iniciativě se
meze nekladou.
Domluva mezi redakční radou a
přispěvovatelem je vždy možná! RR
včas informuje o dané situaci.
Upřednostňovány budou vždy
informace z MěÚ, i kdyby nebyly
aktuální v tom daném měsíci.
Musíme Vás ZKLAMAT—žádné jiné
upřednostňování článků nebo podobné
intriky bohužel od nás nečekejte.
Pokud by měl, ale někdo nějaké
pochybnosti o fungování redakční rady,
ať přijde a řeší případné nedostatky
přímo s námi.
Již dříve bylo vyhlášeno, že se hledá
nové složení redakční rady - nikdo se
nepřihlásil.
Redakční rada
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