USNESENÍ
ze II. zasedání zastupitelstva města Nové Sedlo, které se konalo dne 24.3.2021 od 15.00 hod. ve velké
zasedací síni MěÚ Nové Sedlo

ZM bere na vědomí „Zprávu o zhodnocení výkonu přenesené působnosti zabezpečované městským
úřadem“.
ZM bere na vědomí zprávu „Zhodnocení činnosti výkonu přenesené působnosti zajišťované
odborem územního plánování, investic a životního prostředí za rok 2020“.
ZM bere na vědomí zprávu „Zajištění požární ochrany a krizového řízení ve městě na rok 2021“.
ZM bere na vědomí zprávu o dodržování zákona o finanční kontrole – hodnocení za rok 2020.
ZM bere na vědomí „Přehled oprav bytového fondu 2020“.
ZM bere na vědomí zprávu „Přehled prodaných bytů a domů z majetku města v roce 2020“.
ZM bere na vědomí zprávu „Přehled dlužníků a vymáhání pohledávek“.
ZM bere na vědomí přehled zůstatků na účtech k 28.02.2021.
Zastupitelstvo města nepřijalo usnesení ve věci vyvěšení záměru prodeje části pozemku parcelní
číslo 356/1 – výměr cca 200 m2 v k.ú. Loučky u Lokte dle stanovených podmínek. Návrh byl
zamítnut.
Pro: //
Proti: 14
Zdržel se: 1 Cervan
Nepřítomen: //
Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledky hmotnosti prašného spadu za období od 3.8.2020 –
4.1.2021.
Zastupitelstvo města nepřijalo usnesení ve věci odkoupení pozemků parcelní čísla 30 – výměr
222m2 a 42 – výměr 610 m2 v k.ú. Chranišov za cenu 160.000,- Kč. Návrh byl zamítnut.
Pro: //
Proti: 14
Zdržel se: 1 Cervan
Nepřítomen: //
Usnesení č. 6/2021
Zastupitelstvo města schvaluje odložení prodeje p.p.č. 129 – výměr 126 m2 v k.ú. Loučky u Lokte
do vyřešení dědictví č.p. 86, Loučky.
Pro: 13
Proti: //
Zdržel se: 2 Koudele, Pojar
Nepřítomen: //
Usnesení č. 7/2021
Zastupitelstvo města schvaluje zařazení těchto nemovitostí do majetku města Nové Sedlo:
p.p.č. 1355 – výměr 1573 m2 – ostatní plocha (ostatní komunikace)- 34.244,- Kč
p.p.č.1210/2 - výměr 44 m2 – lesní pozemek
- 144,- Kč
p.p.č.1310/3 – výměr 365 m2 – ostatní plocha (jiná plocha)
- 7.350,- Kč
účetní hodnota převáděné nemovitosti činí celkem částku 41. 738,--Kč.
Pro: 15
Proti: //
Zdržel se: //
Nepřítomen: //
Zastupitelstvo města nepřijalo usnesení ve věci vyvěšení záměru prodeje části pozemku parcelní
číslo 272/1 – výměr cca 224 m2 v k.ú. Chranišov, dle stanovených podmínek. Návrh byl zamítnut.
Pro: //
Proti: 9
Zdržel se: 6 Koudele, Bálintová, Cervan, Pojar, Machulková, Benda
Nepřítomen: //
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Usnesení č. 8/2021
Zastupitelstvo města schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku parcelní číslo 164/41 – výměr
1353 m2 v k.ú. Chranišov, v ceně 500 tis. Kč vč. DPH, dle stanovených podmínek.
Pro: 13
Proti: //
Zdržel se: 2 Koudele, Pojar
Nepřítomen: //
Usnesení č. 9/2021
ZM schvaluje podání návrhu na aktualizaci Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje
v souvislosti s připravovanou Zprávou o uplatňování Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje
– viz grafická příloha. Návrh města je navázaný na podnět Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s.
ve věci změny plochy územní rezervy pro průmyslovou zónu Nové Sedlo – Chranišov a územní
rezervy obchvatu Nové Sedlo II/209 do ploch návrhových pro obě rezervy.
Pro: 15
Proti: //
Zdržel se: //
Nepřítomen: //
Usnesení č. 10/2021
ZM schvaluje vypovězení Smlouvy o účasti na programu 129 360 „Podpora prevence před
povodněmi IV“ pro stavbu „Protipovodňová opatření na Loučském potoce, k. ú. Chranišov“.
Stavba je zahrnuta ve 4. aktualizaci Koncepce řešení ekologických škod a bude realizována z tohoto
programu.
Pro: 14
Proti: //
Zdržel se: //
Nepřítomen: 1 Rychna
Usnesení č. 11/2021
Zastupitelstvo města Nové Sedlo schvaluje směrnici č. 1/2021 Zásady pro čerpání příspěvku na
činnost TJ BU Nové Sedlo z rozpočtu města Nové Sedlo s účinností od 1.4.2021.
Pro: 15
Proti: //
Zdržel se: //
Nepřítomen: //
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