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Informace z radnice
Vážení občané,

přípravu a veškeré práce by měly být
dokončeny 11 měsíců po zahájení, tj.
letní prázdniny a dovolené klepou již na
v dubnu 2021. A co se bude na stavbě
dveře, přesto město finišuje na několika
dít? Stavbou budou zasíťována lokalita
stavbách. Jsem ráda, že se nám povedl
pozemků v Hornické kolonii, budou prochodník v Loketské ulici až po Hornickou
kolonii. Celkové rozpočtované náklady
stavby činily 3,6 mil. Kč, dotace byla
přidělena ve výši cca 2,3 mil. Kč. Zakázka byla vysoutěžena v hodnotě 1,8 mil.
předána dne 27.2.2020, práce zahájeny
v březnu 2020 a dokončení stavby
k 30.6.2020. Děkujeme.

Kč. Po celé délce bude zrekonstruované
veřejné osvětlení, odvodněna Loketská
ulice včetně bočních vpustí a v Hornické
kolonii zrekonstruována dešťová kanalizace. Práce by měly být dokončeny
k 31.7.2020.
Dále se již rozbíhá i stavba na „Přípravu
území pro výstavbu rodinných domů
v lokalitě Hornická kolonie“. Vítězná firma, a to STAMOZA s.r.o. Cheb, počala

Jednání zastupitelstva města
Dne 17. června 2020 proběhlo třetí zasedání zastupitelů v letošním roce. Bylo trochu složitější než obvykle, protože se uskutečnilo v době po koronavirové krizi a
v době, kdy ještě musela být přijata zdravotní a hygienická opatření. Navíc bylo nutno zopakovat projednání bodů z druhého
jednání zastupitelů z března letošního roku.
Důvodem byla nejasná legislativa v době
koronavirové krize, kdy platila nejpřísnější
zdravotní a hygienická omezení. Průběh
distančního jednání tohoto zastupitelstva
nebyl MVČR uznán jako platný. Snahou
vedení města však bylo neomezovat chod

Milí občané, zvládli jsme společně COVID
-19, zvládneme i jiné věci. Děkuji všem,
kteří mají zájem o naše město, přicházejí
s náměty, nápady, postřehy nebo i
„přiloží ruku k dílu“ a není jim lhostejný
vedeny inženýrské sítě, tj. vodovod, kanaživot a prostředí v našem městě.
lizace, plynovod, telekomunikační sítě,
veřejné osvětlení a komunikace. Firma Děkuji všem lidem a i úředníkům a všem
ČEZ zrealizuje nezbytnou přeložku NN zaměstnancům, kteří byli po celou dobu
stávajícího vedení a vybuduje trafostanici nouzového stavu v práci a odváděli nada rozvody NN k připravovaným pozem- standartní služby. Doba byla těžká, nekům.
předvídatelná a odvedlo se kus dobré a
poctivé práce. To nám nikdo nemůže
Až budete číst tyto listy, bude dokončena
upřít. Děkuji ještě jednou všem, kteří
stavba „Stavební úpravy pošty čp.520“,
mají na tom svůj podíl.
která mimo jiné obsahovala i výměnu
oken, zateplení a opravu střechy. Vítězná Ten, který je schován někde za bukem,
firma SOVA stavební s.r.o. Praha toto to se mu to povídá a radí…..
provedla za částku cca 1,9 mil. Kč a mysKrásné klidné a slunečné dny Vám přeje Věra
lím si že v rekordním čase, tj. stavba byla Baumanová, starostka města, fota: T. Pittel
města a potřebných rozhodnutí. Projednání
bodů druhého zastupitelstva města se proto uskutečnilo opakovaně na posledním
uvedeném zasedání. Vedení města se také
rozhodlo realizovat on-line přenosy
z jednání zastupitelů a první se uskutečnil
při tomto červnovém zasedání. Kromě toho
přímý přenos realizoval také jeden soukromý občan a další si natáčel video záznam.
Pro video záznamy a jejich opakované použití je nutné respektovat nařízení GDPR a
souvisejících zákonů pro ochranu osobnosti.
Jednání zastupitelstva města je věcí veřejnou a vedení města vítá účast občanů jak

p ř í m o u Další zastupitelstvo se bude
účastí,
konat 23. září 2020
tak sledováním
videopřenosů.
Informace
o
přenosu
budou
v ž d y
uvedena na webu města či Facebooku
města. Pro zajímavost uvádím, že sledování obou on-line přenosů se zúčastnilo cca
15 diváků.
Ing. Karel Tetur, tajemník
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Oznámení občanům Nového Sedla
Dne 18.6.2020 podal rezignaci dle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí na mandát
zastupitele Města Nové Sedlo pan Mgr. Stanislav Srba. Novým zastupitelem Města Nové Sedlo se od 19.6.2020 stal pan Ing.
Arnošt Fuchs.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Dopis starostů Sokolovska premiérovi ČR a schůzka s ním
Dne 4.6.2020 se v Sokolově v dopoledních hodinách konala schůzka s panem premiérem Babišem, paní ministryní Maláčovou,
paní ministryní Dostálovou a panem ministrem Havlíčkem ohledně dopisu starostů Sokolovska, který mu byl námi starosty zaslán.
Týkal se s prosbou o pomoc v situaci, která může přerůst v ekonomický a sociální kolaps regionu. Na Sokolovsku má
v nadcházejících měsících přijít o práci kolem 1000 lidí v rámci útlumu těžby a zpracování uhlí v sokolovském hnědouhelném
revíru. Dopad to bude mít i na lázeňství, turistický ruch. Už nyní je přitom Karlovarský kraj strukturálně jednou
z nejpostiženějších oblastí celé ČR a musí se potýkat s následujícími problémy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nejnižší HDP ze všech krajů ČR
dlouhodobý propad výše HDP
jeden z nejnižších výnosů příjmů podle RUD na 1 obyvatele v rámci ČR
nejnižší mzdy v rámci ČR
nejvíce obyvatel se základním vzděláním
vysoká koncentrace sociálně vyloučených lokalit
obchod s chudobou
největší nárůst objemu exekucí v ČR
jedna z nejvyšších měr trestné činnosti nezletilých v ČR
nejvyšší úbytek obyvatel z celé ČR
Tato debata, která trvala přes dvě hodiny, se nesla v přátelském duchu, a část
vlády, která zde byla, slíbila pomoc Sokolovsku. Paní ministryně Dostálová potvrdila, že veškeré projekty, které jsou podány, jsou zařazeny. Finance jsou připravené a podporují téměř veškeré investiční akce všech obcí a měst. Rovněž ministryně Maláčová potvrdila, že monitorují nezaměstnanost, finance u nás
v okrese Sokolov a je si vědoma, že patříme jako druzí k nejvíce ohroženému
okresu v republice. Premiér Babiš přislíbil pomoc SUAS a v následujících dnech
se uskuteční i další schůzka s Ing. Rokosem, 1. místopředsedou dozorčí rady
SUAS p.n., a.s. Sokolov, dále i pomoc rozvoji lázeňství a cestovního ruchu. Situace je nepříznivá, finance chybějí, ale celá vláda se bude snažit o rychlý restart
naší ekonomiky.
Věra Baumanová, starostka města

Lokalita Hornická Kolonie
V červnu byla zahájena stavba: „Příprava území pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Hornická Kolonie“, kterou realizuje firma STAMOZA s.r.o., Cheb. Stavbou bude zasíťována lokalita
pozemků v Hornické Kolonii. Budou provedeny inženýrské sítě tj. vodovod, kanalizace, plynovod, telekomunikační sítě, veřejné osvětlení a komunikace.
Zároveň s touto stavbou byla zahájena stavba IV-12-0015175 Nové Sedlo (SO),
p.č.1010/24,kVN,DTS,kNN, kterou realizuje firma OMEXON GA Energo s.r.o., Na Střílně
1929/8, 323 00 Plzeň pro firmu ČEZ Distribuce a.s.. Firma zrealizuje nezbytnou přeložku
nízkého napětí stávajícího vedení a vybuduje trafostanici a rozvody nízkého napětí k připravovaným pozemkům pro výstavbu rodinných domů.
Město Nové Sedlo obdrželo na stavbu dotaci ve výši 100% z Ministerstva průmyslu a obchodu
ČR z programu odstraňování ekologických škod tzv. „ekomiliardy“.
Stavby by měly být dokončeny na jaře 2021.
Šárka Pojarová

Měsíční periodický tisk územního samosprávného celku - NOVOSEDELSKÉ LISTY, adresa redakce: Městský úřad Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo.
Registrace MK ČR E 18170, redakční rada: předseda - Pittel T., dále - Bůžková B., Hányš R., Pešák M., Varga P.
email: redakcnirada@mestonovesedlo.cz,
Uzávěrka je vždy k 20. dni v měsíci.
Neobdrželi jste Novosedelské listy? Kontaktujte nás na tel.: 352 358 106.
Zpracování: Mgr. Pittel Tomáš, tisk: Tiskárna Garmond, s.r.o. Dalovice
Foto: P.
Vydává Město Nové Sedlo k 1. dni v měsíci v nákladu 1000 ks. Distribuce ZDARMA.
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Opravy bytového fondu v roce 2020
Opravy bytového fondu jsou často diskutovaným a projednávaným tématem
nejen na úřadu, ale také mezi občany našeho města. Na bytové hospodářství
dochází řada žadatelů s požadavky na provedení oprav bytu. Některé jsou
oprávněné a referenti bytového hospodářství se snaží takovým požadavkům
vyhovět. Některé požadavky už tak oprávněné nejsou, ale přesto se jimi pracovníci zabývají. Ale… „není na světě člověk ten, který by se zavděčil lidem
všem“… Tato pravda se bohužel neustále potvrzuje a netýká se to pouze oprav
bytového fondu. Současnému vedení města se nedá upřít snaha napravit nedostatky z let minulých, kdy se sice do oprav investovaly nemalé finanční prostředky, ale moc vidět to nebylo. V loňském roce město investovalo do oprav
2,9 mil. korun a dalších 6,3 mil
korun do rekonstrukce bytového domu čp. 118. Pro rok 2020 bylo na opravy v rozpočtu počítáno s částkou 2,6
mil. korun. Z této částky již bylo k dnešnímu dni vyčerpáno přes 1,4 mil korun. Do
slibně nastartovaného začátku roku však nepříznivě zasáhla koronavirová krize,
která způsobila nemalé ztráty hospodářství celé České republice. Našemu městu
tak nezbývá nic jiného, stejně jako ostatním obcím a městům, provést škrty
v plánovaných výdajích letošního rozpočtu. Znamená to, že některé plánované
opravy budeme muset bohužel přesunout až do dalších let. Věřím, že se setkáme
s pochopením ze strany našich spoluobčanů a toto nelehké období zdárně překonáme.
Bc. Jitka Ježková – ved. HSO

Životní jubilea
Vážení občané, v měsíci červenci se dožívají významného životního jubilea tito občané Nového Sedla:
01.07.
František Holman
13.07.

Petr Kotva

Vážení jubilanti, jménem Městského úřadu Nové Sedlo a jménem Sboru pro občanské záležitosti Vám ze srdce přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti v osobním životě.
V měsíci červenci se významného životního jubilea dožívá celkem 15 občanů, z nichž 2 doručili našemu úřadu souhlas
s uveřejněním v Novosedelských listech. Jejich jména můžete vidět ve výše uvedeném seznamu.
Vše nejlepší, hodně štěstí a zejména pak pevné zdraví přejeme i všem ostatním jubilantům, kteří v našem seznamu uvedeni nejsou.
Matrikářka - Bc. Jitka Ježková

Městská knihovna Nové Sedlo
Po dobu letních prázdnin bude provoz knihovny omezen
pouze na výpůjční, informační a kopírovací služby, podle
standardní otevírací doby.
Ve druhém červnovém týdnu se uskutečnil bazar vyřazených knih, jehož výtěžek poputuje do dětského domova
v Horním Slavkově.
Vybralo se krásných 865,- Kč. Děkujeme!
Knihy nejen vyřazujeme, ale samozřejmě náš fond také doplňujeme o zakoupené novinky, nebo o
dary od našich čtenářů a spoluobčanů, a to nejen dospělých. Tentokrát bychom chtěli poděkovat
Péťovi M., za své krásné knihy, které věnoval dětskému oddělení, aby se o ně podělil se svými kamarády.

Knižní novinky pro dospělé čtenáře
Kniha Jamie Brennerové
Věčné léto.
Setkání 3 generací žen
v malebném penzionu na pláži,
jejichž životy se na základě náhodného testu DNA.
mají navždy změnit.

Kniha Alexe Northa
Našeptávač
Ambiciózní, velice působivý thriller.
Nový začátek, nový
dům, nové místo – město s temnou minulostí.

Literární výročí v měsíci
červnu a červenci:
Před 90 lety, 2.6.1930 se
narodil Ota Pavel († 1973),
český prozaik, novinář a sportovní reportér, autor mnoha
autobiografických próz
z vlastního dětství a ze sportu:
Zlatí úhoři, Smrt krásných
srnců, Cena vítězství, Jak
jsem potkal ryby, …
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Knižní novinky pro dětské čtenáře
Fantasy příběh pro mládež
autorky Kim Foresterové
Hněv pegasů

Kniha pohádek z včelího
úlu
od autorky Zdeňky Šiborové
Včelka Meduška

Kultura a život v obci

říjen 2017

červenec 2020
Před 90 lety, 7.7.1930 zemřel britský spisovatel Arthur Conan Doyle, původním povoláním byl lékař, působil rovněž jako válečný
zpravodaj. Proslul především příběhy o
Sherlocku Holmesovi, ale jeho tvorba zahrnuje historické a fantastické povídky, dramata, poezii a literaturu faktu: Pes baskervillský, Ztracený svět, Tajuplné příběhy

Rybářské závody v Chranišově
I letos se v Chranišově konaly dětské rybářské závody.
Závody proběhly 20. 6. 2020 a zúčastnilo se celkem
15 dětí. I když bylo zamračené, chvílemi i deštivé počasí chytila se spousta krásných ryb. Během závodu děti
byli občerstveni sladkou svačinou a každý byl odměněn
věcnými cenami a balíčkem sladkostí.
J.K.
Pořadí:
1. místo
Ploscá Jakub
361 bodů
2. místo
Baur Ladislav
357 bodů
3. místo
Hozová Lada
177 bodů

Nový kurz pořádá 23.7.2020 ve velké
zasedací síni MěÚ Nové Sedlo
Od 13:00 do 15:00 Letní vyrábění pro
děti
Od 15:00 do 18:00 Malování akrylem na plátno
Přihlášky na tel.: 352 358 107

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE (z veterinárně kontrolovaných
chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)
Prodej 23.7.2020 · 14h Nové Sedlo (Sklářská ulice)
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/, sussex /hnědá
vejce, vysoká užitkovost/, kohoutci, Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/, Husy bílé, Brojlerová kuřata, Perličky
Info a objednávky: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov, tel.567
212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, 734 833 158
volejte po-pá 7-15h!, email: info@prodej-drubeze.cz, www.prodej-drubeze.cz

Všem výhercům gratulujeme.

Taneční večer pro všechny věkové kategorie
Z důvodu koronavirové krize jsme byli v uplynulém období nuceni zrušit konání tradičních tanečních večerů.
Nyní, pokud nedojde k nenadálému zpřísnění opatření
proti nekontrolovatelnému šíření nákazy, plánujeme
tyto večery obnovit. Do měsíce září je sice ještě daleko,
ale my Vás již teď všechny srdečně zveme na čtvrtek
03.09.2020 od 18:00 hod. na tuto oblíbenou akci.
K tanci a poslechu bude opět hrát všem dobře známá
skupina DUO CARLEX a pro všechny bude připraveno
malé občerstvení zdarma. Přijďte se všichni pobavit,
budeme se na Vás těšit.
Matrikářka Bc. Jitka Ježková
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Vážení a milí
sponzoři, partneři a návštěvníci plesu…

Inženýr Junior
V letošním školním roce opět proběhl
projekt Inženýr Junior pod záštitou SPŠ
Ostrov, který byl ovšem zkomplikován
situací s výskytem COVID 19. I přes
všechny překážky se nám podařilo projekt dokončit a získat tituly. Máme radost, že všichni žáci získali titul inženýr.
Všem gratulujeme.
Marcela Procházková

… moc se Vám
omlouvám za zpoždění, ale
vzhledem k tomu, jak byla
nelehká doba, mému vytížení
a dalším okolnostem jsem se
nedostal k tomu, abych Vám
poděkoval za podporu. Velice
Vám děkuji za podporu finanční, materiální a také že
jste celý klub podpořili tím,
že jste se plesu zúčastnili.
Za sebe musím říct, že se
ples opravdu povedl a dle
ohlasů se lidé dobře pobavili.
Cítím, že jsme společně velice silný tým a doufám, že to i
nadále takhle bude pokračovat.

INZERCE

Ještě jednou se omlouvám
za zpožděné vydání tohoto
článku a všem Vám velice
děkuji. Vážím si
Vás!!! Dovolte,
abychom touto
cestou poděkovali všem sponzorům, kteří nám
věnovali na tento
Sportovní
plesu 2020 finanční hotovost
a ceny do tom-

Slovo senátora
30 let svobodných voleb
Jsem strašně rád,
že moje první volby v životě byly
svobodné. Historky mých starších
kamarádů o předlistopadových
volbách mě děsily. Vůbec jsem
nevěděl, jak se k
tomu, až to přijde,
postavím. Jestli se
nechám
zlomit,
anebo ne. Jestli
tam půjdu, nebo nepůjdu. Nebyly to volby
v pravém slova smyslu, volební lístek byl
jen jeden. Studoval jsem "za peníze strany
a dělnické třídy" a neúčast ve volbách by
mi mohla tenkrát udělat ve škole velké
problémy, komunisté si ty, kdo nepřišli, pečlivě evidovali. To popisované ticho
a dusná atmosféra ve volební místnosti,
soudruzi a soudružky ve volební komisi s
přísnými pohledy, povinná "plenta", za
kterou se ale nikdo neodvážil jít, karafiát
pro prvovoliče a soudružský stisk zpocených rukou na závěr…
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boly.
ACB Loket, s.r.o. pan Beňuš,
Army shop K. Vary – Miroslav
Janecký N. S. Loučky, Autobond Group a.s. – Martin
Hányš N. Sedlo,, AUTODOPRAVA – Josef Brychta –
Nové Sedlo, Autodoprava OK Autointerwest , Otta Kůs
– Chranišov,, AUTODOPRAVA
Miroslav Demeter – N. Sedlo
– Loučky, Big mat Karlovy
Vary,, Daniel Dědič – Svatava,, David Altman – Vintířov,
František Horváth – stavební
činnost- Nové Sedlo, Gazza
Sport – Kar. Vary Stanislav
Štípek,, Handys corp,s.r.o. –
Praha, Chotes– ekologické
služby s.r.o.Chodov,, Jaroslav
Pinc – Božíčany,, Jindřich
Fischbach – malíř Nové Sedlo, Kadeřnictví FénixA –
Anežka Vašíčková – N. Sedlo,, Kadeřnictví MK – Markéta
Kurková – Loket, Klíčové
Centrum S – klíče Chodov ,
Klimagroup – Rudolf Václav
N. Sedlo,, Květiny pro radost
Miloslava Petříková - Nové
Sedlo, MADRE-CAT,S.R.O. –
Martin Drechsler, N.S. Chranišov, Manikůra, Pedikůra –
Blanka Kurčíková,, manželé
Bedřich a Pavla Rychnovi Nové Sedlo. manželé Josef a

plaťpánbůh! Mám je zahalené trochu mlhou, protože celý rok 1990 byl pro mě
něco jako zázrak. Bylo mi 19 let, s naší
kapelou jsme mohli konečně veřejně hrát
i na jiných než nepovolených akcích, které
nám ukončovali zpravidla příslušníci Sboru národní bezpečnosti. A koncertů bylo
ten rok hodně, vznikaly nové hudební kluby, hrálo se všude možně. Na Hradě byl
místo "československy" mluvícího normalizátora a komunisty Gustáva Husáka disident a zakázaný spisovatel Václav Havel,
byla svoboda, svobodné noviny, svobodná
televize, všude se mohlo najednou mluvit
o všem, otevřeně, beze strachu. Úžasná
atmosféra. Asi je to nepřenosné, to se
muselo zažít. Z mých prvních voleb si pamatuji jenom to, že volební místnost byla
na základní škole a že jsem volil Občanské fórum, no jasně. A taky tu úlevu, že
můžu volit, koho chci. Vnímal jsem to jako
jeden z mnoha zázraků neuvěřitelného
roku 1990.

Veronika Wernerovi - Nové
Sedlo, manželé Milan a Marta Kubelkovi - Nové Sedlo,
manželé Milan a Monika
Pešákovi – Nové Sedlo, manželé Suchý (Sláva a Jarmila)
– Nové Sedlo, manželé Tomáš a Jana Bálintovi –Nové
Sedlo, Masážní a kosmetický
Salón Iva – Ivana Dušková
Loket Město Nové Sedlo
(Grantový systém), MUDr.
Miroslav Černý – soukromý
stomatolog Nové Sedlo, pan
Eduard Lakatoš - Nové Sedlo
– Loučky, pan Jiří Charvát
mladší – Loučky,domácí práce Loket - Nové Sedlo, pan
Miroslav Kurka mladší –
Loket, pan Valdemar Lang –
Nové Sedlo, paní Marie Wernerová – Nové Sedlo, Restaurace METEOR Nové Sedlo pan Martin Pikrt – Sokolov
(SKS), STEL Servis,s.r.o. –
Josef Kurčík – Loket, TJ Baník Union Nové Sedlo,z.s.
TORSMA, spol. s.r.o.Vamos,
spol. s.r.o. celní dekorace Kraslice, Zdeněk Prečan –
Nové Sedlo a Zindl Construction s.r.o., Praha 5 –
Petr Zindl – Lomnice
Váš předseda Tj, Stanislav
Suchý

Svoboda znamená totiž hlavně odpovědnost. To lidé rozhodují o tom, kdo je bude
zastupovat, a to na základě informací,
které mají k dispozici. Nikdo se ve funkci
neocitne sám od sebe, občané ho musí
zvolit. I proto je důležité k volbám chodit.
A pečlivě vybírat a pak ještě pečlivěji politiky kontrolovat. Zajímat se. A pokud někdo
zklame, "hodit to" příště prostě někomu
jinému. A mít realistická očekávání a nečekat od politiků zázraky, i když vám je
slibují. Že vytvoří ráj na zemi slibovali v
roce 1946 komunisté a na další svobodné
volby jsme pak čekali dlouhých 44 let.
Jsem moc rád, že už je toto období za námi. Jsem moc rád, že svobodně volit můžeme. Ve dnech 8. a 9. 6. 2020 tomu bylo
přesně 30 let.

Rád bych vám na závěr popřál hezké léto.
Letos bude asi trochu jiné, převážná většina z nás ho bude trávit v Čechách a na
Moravě. Což má myslím také něco do sebe, protože to tu máme taky krásné. Já
Leckdo může být se současným stavem sám se chystám opět do Polabí na kolo,
naší politiky nespokojený. To je v pořádku, letos prozkoumáme jeho další část. Přeji
a může to v demokratické společnosti, vám krásné léto.
pokud chce, i naprosto svobodně vyjádřit.
Miroslav
Balatka,
senátor
Způsobem, jaký uzná za vhodný. Někdo
www.miroslavbalatka.cz
nadává v hospodě, jiný třeba pokojně demonstruje. A velmi důležitá jsou také svobodná média, která se nebojí mocných a o
Ale moje první volby byly svobodné, zaožehavých tématech pravdivě informují.
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1. otázka – Proč musím platit na jiný
účet hned, když je změna od nového
roku?
Na novou provozní společnost na Sokolovsku přechází pouze část závodu současného provozovatele, a proto s předstihem dochází k rozdělení systémů a
databází zákazníků dle provozovaných
lokalit.
Z důvodu plynulého přechodu na novou
provozní společnost, bylo nezbytné
zřídit nový bankovní účet, který již od
tohoto okamžiku budou zákazníci na
Sokolovsku pro své úhrady plnohodnotně využívat. Tedy u těch zákazníků,
kteří využívají formu trvalého příkazu,
případně inkasa, požadujeme realizovat změnu v nastavení účtu již
v průběhu tohoto roku.
2. otázka – Budu muset jet podepsat
novou
smlouvu,
nebo
mi přijde poštou?
Vzhledem ke skutečnosti, že nová provozní společnost VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. v souvislosti s koupí závodu
vstoupí od 1.1.2021 do práv a povinností dosavadního provozovatele VOSS,
nebude k žádné změně odběratelské
smlouvy docházet, stávající smlouvy
budou i nadále platné a účinné a pro
novou provozní společnost v plném
rozsahu závazné. Nebudou se tedy ani
uzavírat nové odběratelské smlouvy.
Pro odběratele se proto nic nemění,
nebudou zatíženi žádnou významnou
administrativou. Jedinou změnou bude
již avizovaná změna na straně provozovatele (bude realizováno pouze informativně) a platebního místa, tj. bankovního účtu pro úhradu plateb.
3. Změna účtu u různých platebních
kanálů u plateb za vodné, stočné (dále
V+S) v roce 2020:
Platba faktury za V+S inkasem z účtu –
je nutné u své banky změnit účet příjemce inkasa

„Guitar
meeting“

Platba faktury za V+S trvalým příkazem
– je nutné v trvalém příkazu změnit
účet příjemce platby

V kulturním domě
METEOR
se
uskutečnil
první
ročník
s et kání
kytaristů,
který
jsme nazvali "Guitar
meeting
Nové
Sedlo" a chtěli
bychom ho každý
rok opakovat.

Platba faktury za V+S příkazem (vzor) je nutné ve vzoru změnit účet příjemce
platby

Napoprvé se sešlo
kolem
deseti
výborných kytaristů,
podpořených ještě jinými muzikanty a jejich doprovodnými nástroji. První ročník byl
vzhledem k přetrvávajícím opatřením omezen co do počtu účastníků. Celkem přišlo
cca 40 pozvaných muzikantů a diváků a jednalo se o velmi zdařilou akci. Příští ročník
již máme naplánován na 5. června 2021.
Ing. Karel Tetur

Platba faktury za V+S na pokladně společnosti VOSS s.r.o. – účet dle údajů na
faktuře
Platba faktury za V+S na terminálu Sazky – účet dle údajů na faktuře
Platba faktury za V+S pomocí platební
brány – účet dle údajů na faktuře
Platba faktury za VS z účtu přes QR kód
– účet dle údajů na faktuře
Platba faktury za V+S pomocí SIPO –
žádná změna (provede společnost
VOSS s.r.o. přes Českou poštu)

