USNESENÍ
z IX. zasedání Zastupitelstva města Nového Sedla, konaného dne 13.12.2017
od 15.00 hodin ve velké zasedací síni MěÚ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Usnesení č. 123/2017
ZM schvaluje „Plán práce Rady města Nového Sedla na I. pololetí 2018“.
Pro: 14
Proti: //
Zdržel se: //
Nepřítomen: 1Horvát

Usnesení č. 124/2017
ZM schvaluje „Plán práce Zastupitelstva města Nového Sedla na rok 2018“.
Pro: 14
Proti: //
Zdržel se: //
Nepřítomen: 1 Horvát
Usnesení č. 125/2017
ZM schvaluje „Plán práce finančního výboru na rok 2018“.
Pro: 14
Proti: //
Zdržel se: //

Nepřítomen: 1 Horvát

Usnesení č. 126/2017
ZM schvaluje „Plán práce kontrolního výboru na rok 2018“.
Pro: 14
Proti: //
Zdržel se: //
Nepřítomen: 1 Horvát
Usnesení č. 127/2017
ZM schvaluje „Plán práce výboru pro partnerství a mezinárodní spolupráci na rok
2018“.
Pro: 14
Proti: //
Zdržel se: //
Nepřítomen: 1 Horvát
Usnesení č. 128/2017
ZM schvaluje schodkový rozpočet na rok 2018 v paragrafovém znění.
Pro: 14
Proti: //
Zdržel se: //
Nepřítomen: 1 Horvát
ZM bere na vědomí „ Zprávu o poskytování služeb Czechpointu v roce 2017“.
ZM bere na vědomí „ZPRÁVU O ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACI – INFORMAČNÍ
SYSTÉM DATOVÝCH SCHRÁNEK“
ZM bere na vědomí zprávu „Vyhodnocení stavebních akcí za rok 2017“
ZM bere na vědomí „Zprávu o stížnostech, peticích a ostatních podáních za rok 2017“
ZM bere na vědomí zprávu „Přehled prodaných bytů a domů z majetku města v roce 2017“
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Usnesení č. 129/2017
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 272/1 – výměr 321
m2 v k.ú. Chranišov pro manželé Bendovi Břetislava a Lucii – jediný zájemce o prodej
pozemku dle stanovených podmínek.
Pro: 13
Proti: //
Zdržel se: // Nepřítomen: 2 Cervan, Horvát

Usnesení č. 130/2017
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parcelní číslo 268/2 – výměr 376 m2
v k.ú. Loučky u Lokte pro paní Libuši Minaříkovou – jediný zájemce o prodej pozemku
dle stanovených podmínek.
Pro: 14
Proti: //
Zdržel se: //
Nepřítomen:1 Horvát
Usnesení č. 131/2017
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 1176/23 – výměr 200
m2 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte pro paní Annu Ignácovou-– jediný zájemce o prodej
pozemku dle stanovených podmínek.
Pro: 14
Proti: //
Zdržel se: //
Nepřítomen: 1 Horvát
Usnesení č. 132/2017
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 1176/23 – výměr 236
m2 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte pro manželé Hányšovi Petru a Romana-– jediný zájemce o
prodej pozemku dle stanovených podmínek.
Pro: 13
Proti: // Zdržel se: 1 Hányš
Nepřítomen: 1 Horvát
Usnesení č.133/2017
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 1010/44 – výměr
1566 m2 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte pro manželé Rybářovi Pavla a Danielu – jediný
zájemce, za cenu 120,-Kč/m2 plus DPH 21%, dle stanovených podmínek.
Pro: 14
Proti: //
Zdržel se: //
Nepřítomen: 1 Horvát
Zastupitelstvo města nepřijalo usnesení ve věci zrušení záměru prodeje části pozemku
parcelní číslo 423/1 - výměr cca 2000 m2 v k.ú. Loučky u Lokte. Návrh byl zamítnut.
Pro: 4 Pešák, Man, Pojar, Srba
Proti: 9
Zdržel se: 1 Krautzrerger
Nepřítomen: 1 Horvát
Usnesení č. 134/2017
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 423/1 - výměr cca
2000 m2 v k.ú. Loučky u Lokte, pro Mgr. Pavlíčkovou za cenu 150,- Kč/m2 plus DPH,
dle stanovených podmínek.
Pro: 9 Proti: 3 Srba, Mann, Pešák
Zdržel se: 2 Pojar, Krauzberger
Nepřítomen: 1Horvát
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Zastupitelstvo města nepřijalo usnesení ve věci zrušení prodeje části pozemku parcelní číslo
1187/9 – výměr 716 m2 a p.p.č. 1187/8 – výměr cca 284 m2 v k.ú.Nové Sedlo u Lokte. Návrh
byl zamítnut.
Pro: 2 Srba, Mann
Proti:10
Zdržel se: 2 Pešák, Krautzberger
Nepřítomen: 1 Horvát

Usnesení č.135 /2017
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 1187/9 – výměr 716
m2 a p.p.č. 1187/8 – výměr cca 284 m2 v k.ú.Nové Sedlo u Lokte pro pana Nováku za
cenu 1501,-Kč/m2 plus DPH, dle stanovených podmínek.
Pro: 8
Proti: 3 Hányš, Mann, Srba
Zdržel se: 3Pešák, Machulková, Pojar
Nepřítomen: 1 Horvát
Usnesení č. 136/2017
Zastupitelstvo města Nové Sedlo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, o
místních poplatcích.
Pro: 13
Proti: //
Zdržel se: // Nepřítomen: 2 Machulková, Horvát
Usnesení č. 137/2017
ZM města Nové Sedlo schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. e) a podle § 85 písm. e) zák. č.
128/2000 Sb., o obcích a rozhodlo:
- o změně své účasti ve společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., se sídlem 356 01
Sokolov, Nádražní 544, IČ: 26348675, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14544, tedy o zvýšení své účasti v této
společnosti nepeněžitým vkladem, jakož i
- o nepeněžitém vkladu do této společnosti, představující část rozvodné kanalizační a
vodovodní sítě, výtlačný řad, přípojku nízkého napětí v majetku města včetně
součástí a příslušenství, včetně čerpací stanice odpadních vod a čistírny odpadních
vod v části k.ú. Chranišov, obec Nové Sedlo pro stavbě „Průmyslová zóna Nové
Sedlo“, který je podrobně specifikován níže v účetní hodnotě 36.062.242,72 Kč, když
na vklad bude tento majetek započítán částkou určenou posudkem znalce určeným
pro ocenění nepeněžitých vkladů, Ing. Jaroslavou Medvědovou, Litohlavy 88, o takto
stanovenou částku se zvýší hodnota podílu města Nové Sedlo ve společnosti Sokolovská
vodárenská s.r.o. ve vztahu k celkovému základnímu kapitálu této společnosti.
Sokolovská vodárenská
cena dle SOD
cena dle dodatku č. 1
bez 20% DPH
bez 21% DPH
SO 142 Přel. pitného vodovodu SVH, DN 200 mm 2.981.853,-SO 144 Přeložka výtlačného řadu splaškových vod
522.107,-SO 220 Splašková kanalizace
5.747.091,-1.819.058,-SO 230 Čistírna odpadních vod
13.372.290,-2.098.999,-SO 231 Přívod nn z TR 6ST Nové Sedlo pro ČOV
100.415,-SO 250 Pitný vodovod
2.578.387,-792.415,-Celkem
25.302.143,-4.710.472,-tj. 30.362.571,60 Kč + 5.699.671,12 Kč celkem 36.062.242,72Kč včetně DPH
Pro:14
Proti: //
Zdržel se: //
Nepřítomen: 1 Horvát
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Usnesení č. 138/2017
ZM města Nové Sedlo schvaluje zařazení investice „Oprava a údržba místní
komunikace na Jalovém Dvoře“, identifikační číslo 117D815005601 do majetku města ve
výši 1.503.984,-- Kč.
Pro: 14
Proti: //
Zdržel se: //
Nepřítomen: 1 Horvát
Usnesení č. 139/2017
ZM města Nové Sedlo schvaluje zařazení investici „Chodník v Masarykově ulici před ZŠ
č.p. 217“ do majetku města ve výši 322.846,38 Kč.
Pro: 14
Proti: //
Zdržel se: //
Nepřítomen: 1 Horvát

Usnesení č. 140/2017
ZM schvaluje zařazení do majetku města ve výši 1.081.635,09 Kč „Územní plán Nové
Sedlo“.
Pro: 14
Proti: //
Zdržel se: //
Nepřítomen: 1 Horvát
Usnesení č. 141/2017
ZM schvaluje Darovací smlouvu mezi městem Nové Sedlo a Krajskou správou a
údržbou silnic KK, p.o., Sokolov. Darovací smlouva řeší majetkové vypořádání
pozemků po provedené stavbě „Chodník v Masarykově ulici před ZŠ č.p. 217“. Krajská
správa a údržba silnic KK, p.o. převede darovací smlouvou městu p.p.č. 1313/22 a p.p.č.
1313/23 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte.
Pro: 14
Proti: //
Zdržel se: //
Nepřítomen: 1 Horvát
Usnesení č. 142/2017
ZM schvaluje Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikacích č. PN
2017_0055. Smlouva bude uzavřena mezi městem Nové Sedlo a Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov z důvodu
realizace stavby Nové Sedlo, chodník Jalový Dvůr. Akce je rozpočtově kryta.
Pro: 14
Proti: //
Zdržel se: //
Nepřítomen: 1 Horvát
Usnesení č. 143/2017
ZM schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby, která bude uzavřena mezi městem
Nové Sedlo a paní Boženou Kmoškovou, z důvodu realizace stavby „Protipovodňová
opatření na Loučském potoce, k.ú. Chranišov“. Smlouva řeší souhlas se stavbou a
následné majetkoprávní vypořádání po provedené stavbě.
Pro: 14
Proti: //
Zdržel se: //
Nepřítomen: 1 Horvát
ZM nepřijalo usnesení ve věci Změny č. 1 Územního plánu Nové Sedlo, kterou podala Firma
Drime a.s. a požaduje změnit v ÚP p.p.č 1177/2 a 1177/5 k.ú. Nové Sedlo u Lokte z plochy
bydlení na plochy pro lehké a střední podnikání, smíšené území, výroba a služby. Návrh byl
zamítnut.
Pro: //
Proti: 13
Zdržel se: 1 Baumanová
Nepřítomen: 1 Horvát
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ZM nepřijalo usnesení ve věci Změny č. 1 Územního plánu Nové Sedlo, kterou podala
paní Mališová Marie, která žádá změnit p.p.č. 272/17 v k.ú. Chranišov z veřejné zeleně
na zahradu. Požaduje bezúplatnou změnu územního plánu. Dle sdělení stavebního
úřadu Chodov nelze tento pozemek oplotit.
Na tuto žádost navazuje žádost odboru ÚPIŽP (tyto pozemky též nelze oplotit):
Paní Gajdošová Dagmar - část pozemku parcelní číslo 272/1 (dle nově zpracovaného GP
p.p.č. 272/18 výměra 1500 m2) v k.ú. Chranišov – z veřejné zeleně na zahradu.
Pan Benda Břetislav – část pozemku parcelní číslo 272/1 (dle nově zpracovaného GP
p.p.č. 272/19 výměra 1500 m2, 272/20 výměra 321 m2) v k. ú. Chranišov – z veřejné
zeleně na zahradu. Návrh byl zamítnut.
Pro: //
Proti: 14
Zdržel se: //
Nepřítomen: 1 Horvát
ZM bere na vědomí, že akce: „Demolice – Bytové domy č.p. 111, 112, 114 Sedmidomky,
Nové Sedlo – Loučky“ bude realizována v lednu 2018, realizace akce byla schválena v roce
2017. Akce bude kryta rozpočtovým opatřením v roce 2018.
ZM bere na vědomí, že dne 27. 11. 2017 byla podána žádost o dotaci do Programu obnovy a
rozvoje venkova na rok 2018, dotační titul č. 5, poskytovatel dotace je Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR. Žádost byla podána na akci „Oprava a údržba místní komunikace Za Potokem“.
V rámci stavby bude provedeno 1788 m2 nového asfaltového povrchu, komunikace bude
odvodněna, krajnice bude zpevněna. Celkové rozpočtované náklady činí 2.366.459,- Kč
včetně DPH. Dotace bude max. ve výši 1.000.000,-- Kč. Stavba bude realizována v případě
přidělení dotace.
ZM bere na vědomí, že dne 27. 11. 2017 byla podána žádost o dotaci do 37. Výzvy
z Integrovaného regionálního operačního programu na akci: „Zateplení, rekonstrukce střechy
a osazení topného zdroje bytového domu č.p. 118 Loučky“, akcí bude zateplen bytový dům,
opravena a zateplena střecha, provedena centrální plynová kotelna, která bude vytápět všech 8
bytových jednotek, dále bude osazeno tepelné čerpadlo pro ohřev teplé užitkové vody a další
související práce. Celkové rozpočtované náklady stavby jsou 6.782.975,-- Kč včetně DPH.
Dotace by z rozpočtových nákladů činila 2.009.059,-- Kč.
Usnesení č. 144/2017
Zastupitelstvo města Nové Sedlo schvaluje prominutí TJ BU Nové Sedlo, z.s.,
Masarykova 534, Nové Sedlo vrácení částky Kč 45 229,-- do rozpočtu města jako
neoprávněně čerpané VFP v roce 2016.
Pro: 9
Proti: //
Zdržel se: 3 Rychna, Machulková, Krautzgerger
Nepřítomen: 3 Srba, Horvát, Šíma
Usnesení č. 145/2017
Zastupitelstvo města Nové Sedlo schvaluje prodej bytové jednotky č. 19, v bytovém
domě na adrese Sadová 513/19, Nové Sedlo, nacházející se na p.p.č. 468/8 vše v k.ú. Nové
Sedlo u Lokte včetně podílu na stavebním pozemku a společných částech domu
společnosti Agentura První Mediální s.r.o., Jaurisova 515/4, Praha, IČ: 05589592, DIČ:
CZ05589592, zastoupené jednatelem společnosti Filipem Křížem za nabídkovou kupní
cenu Kč 200 000,--.
Pro: 11
Proti:1 Srba Zdržel se: 1 Machulková
Nepřítomen: 2 Horvát, Pojar
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Usnesení č. 146/2017
Zastupitelstvo města Nové Sedlo schvaluje kupní smlouvu spojenou se zřízením
zástavního práva na prodej bytové jednotky č. 19, v bytovém domě na adrese Sadová
513/19, Nové Sedlo, nacházející se na p.p.č. 468/8 vše v k.ú. Nové Sedlo u Lokte včetně
podílu na stavebním pozemku a společných částech domu mezi Městem Nové Sedlo a
Agenturou První Mediální s.r.o., Jaurisova 515/4, Praha.
Pro:11 Proti:1 Srba
Zdržel se: 1 Machulková
Nepřítomen: 2 Pojar, Horvát
Usnesení č. 147/2017
Zastupitelstvo města Nové Sedlo schvaluje prodej bytové jednotky č. 6, Sklářská ul. 293,
Nové Sedlo nacházející se na p.p.č. 400/1 vše v k.ú. Nové Sedlo u Lokte včetně podílu na
stavebním pozemku a společných částech domu manželům Olachovi Jaroslavovi a
Olachové Šárce za kupní cenu Kč 190 000,--.
Pro: 12
Proti: 1 Srba
Zdržel se: //
Nepřítomen: 2 Pojar, Horvát
Usnesení č. 148/2017
Zastupitelstvo města Nové Sedlo schvaluje kupní smlouvu na prodej bytové jednotky č.
6, Sklářská ul. 293, Nové Sedlo nacházející se na p.p.č. 400/1 vše v k.ú. Nové Sedlo u
Lokte mezi manželi Jaroslavem a Šárkou Olachovými a Městem Nové Sedlo.
Pro:13
Proti:1 Srba
Zdržel se: //
Nepřítomen: 1Horvát
Usnesení č. 149/2017
Zastupitelstvo města Nové Sedlo podle §84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích: deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.,
konané dne 15.12.2017, která bude jednat o těchto záležitostech:
-zpráva jednatelů o podnikatelské činnosti v období 1.1.2017 – 30.9.2017,
-projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2018,
-projednání a schválení výše nájemného pro rok 2018 podle Provozní smlouvy ze dne
30.4.2003 a dle Koncesní smlouvy ze dne 22.12.2015, uzavřených s provozovatelem
Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.,
-projednání a schválení plánu investic pro rok 2018,
-schválení nabytí vodohospodářského majetku v Habartově – III. etapa – část splaškové
kanalizace dle dříve uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní,
jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. starostku města Ing.
Věru Baumanovou a ukládá jí, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné
hromady kladně rozhodla o:
ad b) schválení výše vodného a stočného pro rok 2018,
ad c) schválení výše nájemného pro rok 2018 podle Provozní smlouvy ze dne
30.4.2003 a dle Koncesní smlouvy ze dne 22.12.2015, uzavřených s
provozovatelem Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.,
ad d) schválení plánu investic pro rok 2018,
ad e) schválení nabytí vodohospodářského majetku v Habartově – III. etapa – část
splaškové kanalizace dle dříve uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
V případě, že by se této valné hromady nemohla starostka účastnit, bude město
zastupovat Zdeněk Pojar.
Pro:14
Proti: //
Zdržel se: //
Nepřítomen: 1 Horvát
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Usnesení č. 150/2017
Zastupitelstvo města Nové Sedlo ukládá delegovanému zástupci, aby za město jako za
člena Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska na jednání valné hromady,
která se koná dne 15.12.2017 kladně rozhodl o schválení realizace nepeněžitého vkladu –
infrastrukturního majetku VSMOS do základního kapitálu společnosti Sokolovská
vodárenská s.r.o. dle znaleckého posudku Ing. Jaroslavy Medvědové.
V případě, že by se této valné hromady nemohl účastnit dříve delegovaný zástupce, bude
město zastupovat Zdeněk Pojar.
Pro: 14
Proti: //
Zdržel se: //
Nepřítomen: 1 Horvát
Usnesení č. 151/2017
ZM schvaluje prodej bytových jednotek:
- 295/2, o velikosti 3+1, vým. 84,3 m2, nacházející se v 1. nadzemním podlaží bytového
domu na adrese Loketská 295, Nové Sedlo za nabídkovou kupní cenu Kč 193 415,-- 295/4, o velikosti 1+1, vým. 51,1 m2, nacházející se ve 2. nadzemním podlaží bytového
domu na adrese Loketská 295, Nové Sedlo za nabídkovou kupní cenu Kč 101 594,-sl. Lucii Bauerové.
Pro: 14
Proti: //
Zdržel se: //
Nepřítomen: 1 Horvát
Usnesení č. 152/2017
Zastupitelstvo města Nové Sedlo schvaluje prodej bytové jednotky 1+1 v 6.NP bytového
domu na adrese Sadová 500/16, nacházející se na p.p.č. 433/16 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte
včetně podílu na společných částech domu a společných částech pozemku za nabídkovou
kupní cenu Kč 200 000,-- společnosti Agentura První Mediální s.r.o., Jaurisova 515/4,
Praha, IČ: 05589592, DIČ: CZ05589592, zastoupené jednatelem společnosti Filipem
Křížem.
Pro: 12
Proti: //
Zdržel se: 2 Machulková, Hányš
Nepřítomen: 1 Horvát
Usnesení č. 153/2017
Zastupitelstvo města Nové Sedlo schvaluje likvidaci kalamitního dříví a jeho následný
prodej prostřednictvím Loketských městských lesů, s.r.o., IČ: 25213342 v objemu cca
250 m3.
Pro: 14
Proti: //
Zdržel se: //
Nepřítomen:1 Horvát
Zastupitelstvo města Nové Sedlo bere na vědomí informaci o škodách po mohutné vichřici dne
29.10.2017.

Usnesení č. 154/2017
ZM schvaluje v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, stanovení měsíčních odměn
s účinností od 1. 1. 2018. Při změně funkce členů ZM, RM, výborů a komisí, bude
odměna vyplácena od následujícího dne.
Pro: 13
Proti: //
Zdržel se: //
Nepřítomen: 2 Horvát, Petříková
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Usnesení č. 155/2017
ZM schvaluje návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2018
Pro: 13
Proti: //
Zdržel se: //
Nepřítomen: 2 Horvát, Petříková
Usnesení č. 156/2017
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 9.
Pro: 13
Proti: //

Zdržel se: //

Nepřítomen: 2 Horvát, Petříková

Usnesení č. 157/2017
ZM schvaluje, aby starostka města podepisovala rozpočtová opatření od 14. 12. do 31.
12. 2017, které ZM vezme na vědomí na svém I. řádném zasedání v roce 2018.
Pro: 13
Proti: //
Zdržel se: //
Nepřítomen: 2 Horvát, Petříková
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č.1 a č.7, schválené RM.
ZM bere na vědomí převody ze spořícího účtu schválené:
RM dne 11. 1. 2017 v částce 3.500.000,- Kč
RM dne 24. 5. 2017 v částce 2.000.000,- Kč
RM dne 27. 11. 2017 v částce 5.000.000,- Kč
ZM bere na vědomí zrušení spořícího účtu a zřízení nového účtu, z důvodu změny úrokové
sazby.
- máme u ČSOB otevřen spořící účet č. 228 269 831 / 0300 s aktuálním zůstatkem 23,4
mil. Kč a s aktuálním úročením ve výši 0,02 % p.a. (výjimka ve výši + 0,20 % byla
ukončena k datu 10.12.2017)
- na základě této skutečnosti byl zřízen nový účet č. 282 264 249 / 0300 s nulovým
poplatkem za vedení účtu a zvýhodněným úročením ve výši +0,15 % p.a., pásmo
úročení není omezeno částkou 30 mil. Kč.
Usnesení č. 158/2017
ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Nové Sedlo a TJ BU Nové Sedlo na
neinvestiční příspěvek ve výši 997.000,- Kč z rozpočtu města.
Pro: 13
Proti: //
Zdržel se: //
Nepřítomen: 2 Horvát, Petříková
Usnesení č. 159/2017
ZM Nové Sedlo schvaluje prodloužení termínu zaplacení kupní smlouvy na pozemek
parcelní číslo 335/1 o výměře 12391 m2 („F“) a parcelní číslo 335/36 o výměře 22785 m2
(„E“) v k.ú. Chranišov a to v termínu do 31. 1. 2018 s tím, že v případě neuhrazení
v daném termínu kupní smlouva zaniká.
Pro 13
Proti: //
Zdržel se: // Nepřítomen: 2 Horvát, Petříková

………………………….............
Ing. Věra Baumanová v.r.
starostka města

………………………………………
Zdeněk Pojar v.r.
místostarosta města
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