USNESENÍ
z I. zasedání zastupitelstva města Nové Sedlo, které se konalo dne 30.1.2019 od 15.00 hod. ve velké
zasedací síni MěÚ Nové Sedlo

ZM bere na vědomí „Zprávu o činnosti Městské policie Nové Sedlo za období od 1.7. do 31.12.
2018“
ZM bere na vědomí zprávu „Zhodnocení činnosti městské knihovny za rok 2018“.
ZM bere na vědomí zprávu „Zhodnocení činnosti orgánů města Nového Sedla za II. pololetí roku
2018“.
ZM bere na vědomí „Výroční zprávu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za
rok 2018“.
Zastupitelstvo města bere na vědomí „Zprávu o stížnostech, peticích a ostatních podání za rok
2018“.
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12 podepsané starostkou města.
ZM bere na vědomí přehled zůstatků na účtech k 31. 12. 2018.
ZM bere na vědomí zrušení účtu č. 282 264 249 / 0300.
Usnesení č. 1/2019
ZM schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 270/1 v katastrálním území Chranišov - výměr
cca 1062 m2 – část „A“, součástí pozemku bude pozemek pro přístupovou komunikaci – k výstavbě
rodinného domu žadateli (č.j. MUNS – 3002/ÚPIŽP/2018)dle předložené nejvyšší cenové nabídky.
Pro: 13
Proti: //
Zdržel se: 1 Srba
Nepřítomen: 1Koenigstein
Usnesení č. 2/2019
ZM schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 270/1 v katastrálním území Chranišov výměr cca
1062 m2 – část „B“, součástí pozemku bude pozemek pro přístupovou komunikaci – k výstavbě
rodinného domu žadateli (č.j. MUNS – 3138/ÚPIŽP/2018) dle předložené nejvyšší cenové nabídky.
Pro: 13
Proti: //
Zdržel se: 1 Srba
Nepřítomen: 1Koenigstein
Usnesení č. 3/2019
ZM schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 270/1 v katastrálním území Chranišov - výměr
cca 1048 m2 – část „C“, součástí pozemku bude pozemek pro přístupovou komunikaci –
k výstavbě rodinného domu žadateli (č.j. MUNS – 3144/ÚPIŽP/2018) dle předložené nejvyšší
cenové nabídky.
Pro: 13
Proti: 1 Srba
Zdržel se: //
Nepřítomen: 1Koenigstein

Usnesení č. 4/2019
Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu na darování pozemků parcelní čísla 324/2 –
výměr 1 m2 a 321/2 – výměr – 10 m2 v k.ú. Chranišov.
Pro: 14
Proti: //
Zdržel se: //
Nepřítomen: 1Koenigstein
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Usnesení č. 5/2019
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dohod o provedení práce ve výši 20 tisíc Kč/rok pro
Bedřicha Rychnu - likvidace bolševníku a plevele na pozemcích města, Mgr. Evu Machulkovou kronika města a Zdeňka Pojara - údržba lesa ve vlastnictví města Nového Sedla.
Pro: 11
Proti: //
Zdržel se: 3 Rychna, Machulková, Pojar
Nepřítomen: 1Koenigstein
Usnesení č. 6/2019
Zastupitelstvo města schvaluje složení protipovodňové komise Nové Sedlo.
Pro:14
Proti: //
Zdržel se: //
Nepřítomen: 1Koenigstein
Zastupitelstvo města nepřijalo usnesení ve věci zrušení smluvní pokuty ve výši 100 000,- Kč pro
společnost TOPA&STEEL Development s.r.o. Návrh byl zamítnut.
Pro: //
Proti: 14
Zdržel se: //
Nepřítomen: 1Koenigstein
Usnesení č. 7/2019
ZM města Nové Sedlo schvaluje Smlouvu o účasti na programu 129 360 „Podpora prevence před
povodněmi IV“ z důvodu realizace stavby „Protipovodňová opatření na Loučském potoce, k. ú.
Chranišov“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Nové Sedlo – navrhovatel, Povodí Ohře, státní
podnik – žadatel, Ministerstvo zemědělství ČR – správce programu.
Pro: 14
Proti: //
Zdržel se: //
Nepřítomen: 1Koenigstein
Usnesení č. 8/2019
ZM města Nové Sedlo schvaluje financování a realizaci akce „Chodník v Loketské ulici – Nové
Sedlo“. Rozpočtované náklady stavebních prací jsou 3.384.788,-- Kč včetně DPH. Město podá
žádost o dotaci do Výzvy č. 13 MAS Sokolovsko do nadřazené 53. Výzvy z Integrovaného
regionálního operačního programu – udržitelná doprava – integrované projekty SCLLD.
Pro: 14
Proti: //
Zdržel se: //
Nepřítomen: 1Koenigstein
Usnesení č. 9/2019
ZM schvaluje individuální dotaci z grantového systému města pro spolek Nový kurz ve výši 49.000,Kč a schvaluje sepsání Veřejnoprávní smlouvy na tuto dotaci.
Pro: 13
Proti: //
Zdržel se: 1 Baumanová
Nepřítomen: 1Koenigstein
Usnesení č. 10/2019
ZM schvaluje individuální dotaci z grantového systému města pro Stanislava Suchého ve výši
44000,- Kč a schvaluje sepsání Veřejnoprávní smlouvy na tuto dotaci.
Pro: 8
Proti: 2 Pojar, Bálintová
Zdržel se: 4 Srba, Machulková, Benda, Mann
Nepřítomen: 1Koenigstein
Usnesení č. 11/2019
ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi obcemi Nové Sedlo a Vřesová o výkonu úkolů obecní
policie na dobu určitou do 31.12.2019.
Pro: 14
Proti: //
Zdržel se: //
Nepřítomen: 1Koenistein
Usnesení č. 12/2019
ZM schvaluje zveřejnění jmen zastupitelů k údajům o hlasování ve vydaném usnesení RM a ZM.
Pro: 14
Proti: //
Zdržel se: //
Nepřítomen: 1Koenigstein

……………………………………….
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