ZDARMA
září
Zprávy z jednání rady města:
Rada města se sešla v měsíci srpnu 1x, a to dne 13. 8.
2008, kde radní projednávali činnost městské policie
za I. pololetí, závěrečný účet za I. pololetí, stížnosti
za I. pololetí, přípravu poutě a v bodě různé - rozpočtové
změny, opravu místní komunikace, zrušení nájemní
smlouvy, pronájmy a prodeje pozemků, přidělení čísla
popisného, hromadný prodej pozemků v zahrádkářské
kolonii „Anna“, žádost o schválení výjimečné přípustnosti
stavby, přidělení bytu v domě čp. 149 v Loučkách,
prodloužení nájemní smlouvy, jmenování 3 členné komise
pro soutěž prodeje pozemků na staveništi rodinných domů
v Loučkách, nákup pozemků, atd.
Mimořádné zasedání Zastupitelstva Nového Sedla
se uskutečnilo dne 6. 8. 2008 od 15.00 hodin ve velké
zasedací síni Městského úřadu Nové Sedlo. Na programu
jednání bylo rozhodnout zastupiteli půjčit finanční
hotovost pro Oázu klidu,o.p.s. Nové Sedlo. Tento bod se

odkládá na řádné zasedání Zastupitelstva města Nové
Sedlo, které se bude konat dne 10. 9. 2008.
Tímto zveme srdečně všechny občany Nového Sedla.
Program jednání:
1) Zahájení a volba návrhové komise
2) Zhodnocení činnosti městské knihovny za I. pololetí
2008
3) Závěrečný účet I. pololetí 2008
4) Zhodnocení činnosti orgánů města za I. pololetí 2008
5) Zpráva o hospodaření a využití dotace poskytnutých
TJ Baník Union Nové Sedlo pro rok 2008
6) Různé
7) Diskuze
8) Usnesení a závěr
Ing. Baumanová Věra, tajemnice úřadu

Povinné očkování psů proti vzteklině
Upozorňujeme všechny majitele psů, že
v pondělí, dne 15. 9. 2008
bude v souladu se zákonem číslo 215/1992 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších doplnění, provedeno povinné
očkování psů proti vzteklině a to podle následujícího rozpisu:
Chranišov ( vedle restaurace "Na kopečku" )
Horní Pískovec ( u bývalé autobusové zastávky )
Nové Sedlo ( za budovou Městského úřadu )
Loučky ( před domem č.p. 1- u parku )
Jalový Dvůr ( před objektem trafostanice )

14.00 - 14.20 hodin
14.30 - 14.45 hodin
14.55 - 15.50 hodin
16.00 - 16.20 hodin
16.30 - 16.50 hodin

Při očkování bude předložen očkovací průkaz psa. Za aplikaci očkovací látky bude veterinářem účtováno 90 Kč.,
trojkombinace 320 Kč. Za vydání nového očkovacího průkazu bude veterinářem účtováno 10 Kč.
Psa musí předvést osoba starší 18-ti let. V případě, že z vážných důvodů nebude moci být pes předveden, je povinností
majitele učinit tak v jiném termínu a nechat psa očkovat u některého z veterinárních lékařů. Tito majitelé se pak
následně dostaví na Městský úřad v Novém Sedle, kde předloží ke kontrole očkovací průkaz psa se záznamem
o provedeném očkování.

! UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY OBČANY !
Již nyní se připravuje rozpočet města na rok 2009.
Proto oslovuji všechny spolky, sdružení i jednotlivce
mající zájem o finanční příspěvek z prostředků města
( grantový příspěvek ) na akce různého volnočasového
a zájmového zaměření, aby své žádosti předkládali
k rukám starosty města. Každá žádost bude posuzována
individuálně finančním výborem a posléze předložena
ke schválení
na podzimním
zasedání
Městskému

zastupitelstvu.
Žádost o přidělení příspěvku najdete na stránkách města
www.mestonovesedlo.cz ( Aktuality ), nebo je možné tento
formulář vyzvednout v Městské knihovně.
Ing. Baumanová Věra, tajemnice úřadu
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STRANA 2
O z n á me n í o v y h l á š e n í s o u t ě ž e
Rada města Nového Sedla vyhlašuje veřejnou soutěž.

1. Podmínky účasti soutěže
Účastníkem soutěže může být:
a) fyzická osoba, která je starší 18 let, způsobilá k právním úkonům a má trvalý pobyt v České Republice,
b) právnická osoba se sídlem v České republice,
c) účastníkem opakované soutěže nemůže být osoba, která nebyla k majetku, jenž je předmětem této soutěže,
již v minulosti právo na uzavření kupní smlouvy ve smyslu tohoto soutěžního řádu, avšak podmínky soutěže nesplnila
a kupní smlouvu proto neuzavřela.
Účastník soutěže nebo jeho zástupce je povinen prokázat svoji totožnost platným úředním průkazem. Zástupce účastníka
jednající na základě plné moci je povinen prokázat se plnou mocí opatřenou úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Statutární orgán účastníka je povinen prokázat oprávnění jednat za právnickou osobu originálem nebo úředně ověřenou kopií
výpisu z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců. Pokud zápis v obchodním rejstříku nekoresponduje s aktuálním stavem,
musí statutární orgán účastníka doložit originál nebo úředně ověřenou kopii listiny prokazující změnu.
Jestliže bude chtít nabýt nabízený majetek do spoluvlastnictví více osob, budou považovány za jednoho účastníka s tím,
že podmínky pro účast v soutěži musí splňovat každá z nich.
Účastník soutěže je povinen uhradit kauci v částce 30.000,-- Kč. Účastníku soutěže, jehož nabídka byla přijata, se kauce
započte na úhradu kupní ceny. Jestliže účastník soutěže, jehož nabídka byla přijata, kupní smlouvu neuzavře, propadne kauce ve prospěch města. Částka, o kterou kauce kupní cenu převýší, bude účastníku soutěže, jehož nabídka byla přijata, vrácena stejným způsobem, jakým bude kauce vrácena ostatním účastníkům soutěže. Ostatním účastníkům soutěže bude kauce
vrácena nejpozději do deseti pracovních dnů od konání soutěže na účet, který účastník písemně sdělí městu při prezenci
účastníků soutěže, nebo složenkou na jím uvedenou adresu.
2. Kritérium soutěže
Nejvyšší nabídková cena za m2.
3. Specifikace majetku:
A prodej pozemku parcelní číslo 384/6 v katastrálním území Loučky u Lokte o rozloze 557 m2
B prodej pozemku parcelní číslo 384/7 v katastrálním území Loučky u Lokte o rozloze 794 m2
C prodej pozemku parcelní číslo 384/8 v katastrálním území Loučky u Lokte o rozloze 724 m2
D prodej pozemku parcelní číslo 384/9 v katastrálním území Loučky u Lokte o rozloze 717 m2
E prodej pozemku parcelní číslo 53/21 v katastrálním území Loučky u Lokte o rozloze 1226 m2
Nabízené pozemky jsou zakresleny v katastrální mapě, která je přílohou tohoto oznámení. Jedná se o stavební parcely určené k výstavbě rodinných domů – venkovského typu. Tyto pozemky mají přivedeny na hranici pozemku kanalizační, vodovodní, plynovou přípojku, přípojku Telefónici O2 a přípojku nízkého napětí. Z komunikace je vybudován sjezd na pozemek.
Při koupi pozemku je též nutné uhradit rezervovaný příkon nízkého napětí 3 x 20 A v hodnotě 12.500,-- Kč.
4. Hodnota majetku:
Minimální kupní cena ( 1. kolo ): 550,-- Kč/m2
5. Prezentace zájemců:
Místo: Městský úřad Nové Sedlo, velká zasedací místnost – I. patro
Datum a čas prezentace: 24. září 2008 ( středa ) od 14,00 do 15,00 hodin
Ve stanoveném termínu provede zapisovatel prezenci zájemců. Při prezenci zapisovatel ověří z dokladů totožnost účastníků nebo jejich zástupců, oprávnění zástupce účastníka jednajícího na základě plné moci zastupovat účastníka, oprávnění statutárního orgánu účastníka jednat za právnickou osobu.
Každému zájemci bude přiděleno pořadové číslo, pod kterým bude nadále v soutěži vystupovat. Při prezentaci zapisovatel ověří, zda zájemci splňují podmínky
stanovené v oznámení o vyhlášení soutěže. Po prezentaci účastníka bude složena
kauce ve výši 30.000,-- Kč v pokladně Městského úřadu Nové Sedlo – složení
kauce doloží pokladním dokladem.
Prezence nebude provedena se zájemcem, který se k prezenci dostaví po uplynutí
časového rozmezí stanoveného v oznámení o vyhlášení soutěže.
Bezprostředně po ukončení prezence zájemců vyhotoví zapisovatel prezentační
listinu účastníků soutěže, seznámí účastníky s výsledky prezentace a předloží ji
komisi.
( pokračování na str. 3 )
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( pokračování ze str. 2 )
Po sestavení prezenční listiny účastníků soutěže předseda komise soutěž zahájí za přítomnosti účastníků soutěže, ostatních
členů komise i zapisovatele, a předá účastníkům soutěže obálky s předtištěnými nabídkovými listy. Další osoby mohou být
přítomny pouze se souhlasem předsedy komise.
Předseda komise seznámí účastníky soutěže s vybranými ustanoveními soutěžního řádu, zejména se systémem soutěže,
způsobem podávání a zveřejňování nabídek v jednotlivých kolech a následným postupem po vyhlášení pořadí účastníků
soutěže podle soutěžního řádu.
6. Konání soutěže:
Místo: Městský úřad Nové Sedlo, velká zasedací místnost – I. patro
Datum a čas konání soutěže: 24. září 2008 ( středa ) od 15 hodin
7. Způsob a lhůta podávání nabídek:
Předseda komise vyhlásí před každým kolem soutěže minimální cenu nabídky pro dané kolo a stanoví časový limit pro předání nabídek účastníků soutěže ( nejméně 5 minut ).
Každý účastník soutěže vyplní předtištěný nabídkový list pro příslušné kolo soutěže, které bylo předsedou komise vyhlášeno, uvede v něm své pořadové číslo, jméno a příjmení ( právnické osoby svůj název, sídlo, jméno a příjmení osoby za právnickou osobu jednající ), výši nabídnuté ceny číslem a slovy v Kč a označí požadovaný pozemek a vlastnoručně nabídkový
list podepíše a vloží do obálky, kterou zalepenou předá ve stanoveném časovém limitu zapisovateli.
Nabídky účastníků v jednotlivých kolech nesmějí být nižší než vyhlášená minimální cena nabídky pro dané kolo soutěže.
Po uplynutí stanoveného časového limitu předseda komise ukončí podávání nabídek a požádá zapisovatele, aby ověřil,
zda všichni účastnící soutěže odevzdali zalepenou obálku nabídkovým listem.
Pokud některý z účastníků neodevzdá zalepenou obálku s nabídkovým listem ve stanoveném časovém limitu, bude z účasti
v daném kole soutěže vyloučen.
Nabídky účastníků v jednotlivých kolech nesmějí být nižší než vyhlášená minimální cena nabídky pro dané kolo soutěže.
Po uplynutí stanoveného časového limitu předseda komise ukončí podávání nabídek a požádá zapisovatele, aby ověřil,
zda všichni účastnící soutěže odevzdali zalepenou obálku nabídkovým listem.
V případě, že některý z údajů uvedených výše tohoto soutěžního řádu v nabídkovém listu chybí, nebo je nabídkový list vyplněn nečitelně, nebo je ve vyplněných údajích rozpor s údaji uvedenými při prezenci, nebo je rozpor mezi číselným údajem o výši nabídnuté ceny a jejím slovním vyjádřením, nebo je nabídnutá cena nižší než vyhlášená minimální cena nabídky
pro dané kolo, komise rozhodne o neplatnosti nabídkového listu a účastník bude z účasti v daném kole soutěže vyloučen.
Námitky proti rozhodnutí komise o neplatnosti podaného nabídkového listu má právo účastník uplatnit pouze ihned po zveřejnění údajů z jeho nabídkového listu a výzvě pověřeného člena komise.
Komise má právo odmítnout všechny podané nabídky.
V případě, že budou některé nabídky shodné, vyhlásí předseda komise mimořádné kolo pro účastníky se shodnými nabídkami. Pro toto kolo se přiměřeně použijí ustanovení o soutěži v daném kole s tím, že nově nabídnutá cena v tomto mimořádném kole nesmí být nižší než výše ceny, která byla shodně nabídnuta. Nově nabídnutá cena nemá vliv na pořadí ostatních
účastníků soutěže.
Na základě údajů v nabídkových listech komise
sestaví a předseda komise veřejně vyhlásí pořadí
v jakém se jednotliví účastníci v soutěži podle
vyhlášených kritérií umístili s uvedením jejich
pořadového čísla a vítěze soutěže, který se umístil v pořadí na prvním místě.
Pokud některý z účastníků neodevzdá zalepenou
obálku s nabídkovým listem ve stanoveném časovém limitu, bude z účasti v daném kole soutěže
vyloučen.
Každý zájemce má právo získat bezplatně
na příslušném odboru Městského úřadu v Novém
Sedle, odboru územního plánování, investic
a životního prostředí stručnou charakteristiku
majetku.
Účastník, jehož nabídka byla přijata je povinen
uhradit před podpisem kupní smlouvy nabídnutou kupní cenu nebo její část nebo je možné stanovit splátkový režim.
Všechny platby ve prospěch města Nové Sedlo
budou provedeny na účet u ČSOB a.s.
č. účtu 201 293 786/0300.
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Novosedelské listy chválí a potkani migrují
Aby mé články nebyly jen kritické, poukáži v tomto vydání na občany našeho města, kteří radikálně změnili postoj
vůči pořádku v okolí svého bydliště.
Začal bych obyvateli domu čp. 294 v Loketské ulici. Tento dům celá léta kontrastoval s okolními domky svou zchátralostí a nehorázným nepořádkem. Bez přehánění se zde
potkávala současná civilizace se středověkem. Zahlédnout
zde vypaseného potkana bylo zcela běžné a člověku bylo
pouze líto dětí, které zde bydlí. Asi před rokem mne navštívil jeden z nájemníků domu a požádal mne o pomoc s tím,
že se hodlá o tento dům starat a udržovat pořádek. V rámci
možností jsem mu vyhověl a byl jsem pln očekávání, zda to
myslí vážně. A myslel.
Dnes jsou kolem domku nasázené kytičky a čisto. Sice
nevím, jak to vypadá uvnitř domu, ale vím, že to vzali obyvatelé domu za správný konec. Už se zde nedaří potkanům,
tak přeběhli do domu naproti, kde je jim fajn, neboť majitel
domu jim poskytuje ty nejlepší podmínky, které tato havěť
potřebuje k životu a rozmnožování. Doufejme jen, že současný majitel „potkaní farmy“ bude chtít následovat iniciativu pana Kruliše, a místo deratizéra nastoupí zdravý rozum.
Berte to jako výzvu pane nejmenovaný, kolem vás žijí
lidé, kteří mají děti a soužití s hlodavci odmítají. Je známo,
že potkani nemají dávící reflex, ale my ano pane sousede.
Věřte, že při pohledu na váš dvůr se nám chce zvracet. Naštěstí neudržujete ani porost kolem vašeho plotu, tak jste
aspoň vizuálně ve svém království špíny sám.K naší smůle
mají potkani nožičky a nevědí, že k sousedům se nesmí.

Podobný problém tíží i občany Chranišova, kde jsou dva
domy, do kterých se z fleku může nastěhovat deratizér
k trvalému pobytu. Na ty zaostříme zase v jiném čísle našeho měsíčníku. Pokud nájemníci těchto domů čtou naše listy, mohou naší kritice předejít přístupem, jaký zvolili občané domu čp. 294 v Loketské ulici, kterým patří moje pochvala.
Milan Bauman

Společenská kronika
♦ 75 let
♦ 80 let
♦ 81 let

List Arnošt
Kindermann František
Pilnáčková Zdeňka
Kindermannová Anna
Musilová Ema
Horváth Štefan

Při příležitosti Vašeho životního jubilea Vám
do dalších let pevné zdraví a dobrou pohodu přeje
Městský úřad Nové Sedlo a Sbor pro občanské
záležitosti.

NEHTOVÉ STUDIOSTUDIO-PEDIKÚRA
JANA ROBOVÁ tel.: 724 173 049
Loket,Sportovní 518(vedle kadeřnictví)

--------------------------------------NEHTOVÉ STUDIO

-modeláž nehtů UV gelem
Vítězství Hany Takáčové
Začátkem srpna 2008 se uskutečnilo v Bratislavě Mistrovství Evropy
v benčpresu, kterého se zúčastnila i Hana Takáčová.
Hanka dokázala podat nejlepším pokusem 137,5 kg a tím opět zvítězila
před soutěžící Polkou ( 135 kg ) a Běloruskou (125 kg ) a obhájit i titul
Mistryně Evropy!
Přestože byla sportovní hala velmi špatně klimatizovaná, všechny soutěžící to nadměrně vyčerpávalo a podepsalo se to i na jejich podávaných
výkonech, Hanka vybojovala zlatou medaili. Po tomto velkém úspěchu
se bude připravovat na další velkou soutěž Mistrovství Evropy Masters,
která se uskuteční na konci října 2008 ve Zlíně.
Pavel Schauer

-prodlužování nehtů
-péče o přírodní nehty
-p-shineshine-přírodní technika úpravy nehtů
-Nail ArtArt-zdobení nehtů

--------PEDIKÚRA
-klasickáklasická-mokrámokrá-pedikúra
-masáže,zábaly,peeling
-péče o nehty,zdobení,modeláž nehtů

!!! DÁRKOVÉ POUKÁZKY !!!
!!!SLEVOVÉ AKCE !!!

