USNESENÍ
z II. zasedání zastupitelstva města Nové Sedlo, které se konalo dne 27. 3. 2019 od 15.00 hod. ve
velké zasedací síni MěÚ Nové Sedlo
ZM bere na vědomí „Zprávu o zhodnocení výkonu přenesené působnosti zabezpečované městským
úřadem za rok 2018 - HSO“.
ZM bere na vědomí zprávu „Zhodnocení činnosti výkonu přenesené působnosti zajišťované
odborem územního plánování, investic a životního prostředí za rok 2018“.
ZM bere na vědomí zprávu „Zajištění požární ochrany a krizového řízení ve městě na rok 2019“.
ZM bere na vědomí zprávu o dodržování zákona o finanční kontrole – hodnocení za rok 2018.
ZM bere na vědomí zprávu „Přehled oprav bytového fondu za rok 2018“.
ZM bere na vědomí zprávu „Přehled prodaných bytů a domů z majetku města v roce 2018“.
ZM bere na vědomí zprávu „Přehled dlužníků a vymáhání pohledávek za rok 2018“.
Usnesení č. 13/2019
ZM schvaluje prodej užitkového vozidla Volkswagen transporter, RZ 2K4 2577, inv. č. 02200000681 formou přímého prodeje Českému rybářskému svazu za částku 9.500,- Kč.
Pro: 11
Proti: //
Zdržel se: 2 Koudele, Pojar
Nepřítomen: 2 Rychna, Srba
Usnesení č. 14/2019
ZM schvaluje prodej užitkového vozidla Volkswagen transporter T4 2.5 TDi, RZ 3K1 0630, inv. č.
022-00001208 formou nabídky zveřejněné na úřední desce za vyvolávací cenu 43.000,- Kč. Zájemci
mohou podávat nabídky v řádně zalepené a označené obálce „SPZ 3K1 0630“ do podatelny MěÚ
Nové Sedlo do 30. 4. 2019 do 10 hodin.
Pro: 14
Proti: //
Zdržel se: //
Nepřítomen: 1 Rychna
Usnesení č. 15/2019
ZM schvaluje upravené „Zásady pro čerpání příspěvku na činnost TJ BU Nové Sedlo z rozpočtu
města“.
Pro: 13
Proti: //
Zdržel se: 1 Machulková
Nepřítomen: 1 Rychna
Usnesení č. 16/2019
Zastupitelstvo města Nové Sedlo schvaluje vyřazení níže uvedeného majetku z evidence majetku
města a jeho předání provozovatelům sítí v celkové hodnotě 74 938 609,- Kč.
021-00000165-2, v hodnotě Kč 1 801 568,--, oprávky Kč 148 558,--,
021-00000165-3, v hodnotě Kč 1 960 130,--, oprávky Kč 161 632,--,
021-00000165-4, v hodnotě Kč 54 608 054,--, oprávky Kč 4 502 982,--,
021-00000165-5, v hodnotě Kč 16 568 857,--, oprávky Kč 1 366 269,-Pro: 14
Proti: //
Zdržel se: //
Nepřítomen: 1 Rychna
Usnesení č. 17/2019
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parcelní číslo 164/53 o výměře 198 m2 v k.ú.
Chranišov dle stanovených podmínek.
Pro: 14
Proti: //
Zdržel se: //
Nepřítomen: 1 Rychna
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Zastupitelstvo města bere na vědomí „Protokol o autorizovaném měření imisí za období od
21.8.2018 – 28. 8. 2018“, které provádí Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. na základě POPD.
Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledky Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s.
o hmotnosti prašného spadu za rok 2018.
Zastupitelstvo města nepřijalo usnesení ve věci vyvěšení záměru prodeje pozemků parcelní čísla č.
I. - tj. pozemek p. číslo 130, a část pozemku p. č. 138/1 a 131 v k. ú. Loučky u Lokte, obec Nové
Sedlo o celkové rozloze cca 1058 m2, na stavbu rodinného domu za cenu 369.000,- Kč. Návrh byl
zamítnut.
Pro: //
Proti: 14
Zdržel se: //
Nepřítomen: 1 Rychna
Usnesení č. 18/2019
Zastupitelstvo města schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemků parcelní čísla č. I. - tj. pozemek
p. číslo 130, a část pozemku p. č. 138/1 a 131 v k. ú. Loučky u Lokte, obec Nové Sedlo o celkové
rozloze cca 1058 m2 dle stanovených podmínek nejvyšší nabídce za vyvolávací cenu 400,- Kč/m2 +
21% DPH.
Pro: 14
Proti: //
Zdržel se: //
Nepřítomen: 1 Rychna
Usnesení č. 19/2019
Zastupitelstvo města schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemků parcelní čísla č. II. - tj. pozemek
p. č. 133, část pozemku p. číslo 132, část p. p. č. 137/12, část p. p. č. 131, část p. p. č. 138/1 a část p. p.
č. 134 vše v k. ú. Loučky u Lokte, obec Nové Sedlo o celkové rozloze cca 1086 m2, dle uvedených
podmínek nejvyšší nabídce za vyvolávací cenu 400,- Kč/m2 + 21% DPH.
Pro: 13
Proti: //
Zdržel se: //
Nepřítomen: 1 Rychna
Zastupitelstvo města nepřijalo usnesení ve věci vyvěšení záměru prodeje části pozemku parcelní
číslo 362/1 – výměr 320 m2 v k.ú. Loučky u Lokte dle stanovených podmínek. Návrh byl zamítnut.
Pro: //
Proti: 9
Zdržel se: 5 Hlaváček, Benda, Pojar, Koudele, Koenigstein
Nepřítomen: 1 Rychna

Usnesení č. 20/2019
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 53/1 – výměr 109 m2 v k.ú.
Loučky u Lokte dle stanovených podmínek.
Pro: 14
Proti: //
Zdržel se: //
Nepřítomen: 1 Rychna
Zastupitelstvo města bere na vědomí soupis lesních pozemků.
Usnesení č. 21/2019
Zastupitelstvo města schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemků parcelní čísla 458/40 – výměr 236
m2, 458/48 - výměr 33 m2 a 483/3 – výměr 48 m2 v k.ú. Vintířov a pozemek parcelní číslo 974/4 –
výměr 20 m2 v k.ú. Loket dle uvedených podmínek.
Pro: 14
Proti: //
Zdržel se: //
Nepřítomen: 1 Rychna

Usnesení č. 22/2019
ZM města Nové Sedlo schvaluje Darovací smlouvu na pozemek p. č. 1315/7 k. ú. Nové Sedlo u
Lokte (ostrůvek v komunikaci II/209) o výměře 25 m2, která bude uzavřena mezi městem Nové
Sedlo a Karlovarským krajem, Karlovy Vary, který zastupuje Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, p.o., Chebská 282, Sokolov.
Pro: 14
Proti: //
Zdržel se: //
Nepřítomen: 1 Rychna
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Usnesení č. 23/2019
ZM města Nové Sedlo schvaluje financování a realizaci akce „Chodník v Loketské ulici – Nové
Sedlo“ v celkových upřesněných rozpočtovaných nákladech projektu včetně inženýrské činnosti a
DPH 3.676.041,92 Kč. Dne 25. 2. 2019 byla podána žádost o dotaci na realizaci stavby „Chodník
v Loketské ulici – Nové Sedlo“ do Výzvy č. 13 MAS Sokolovsko do nadřazené 53. Výzvy
z Integrovaného regionálního operačního programu – udržitelná doprava – integrované projekty
CLLD.
Pro: 14
Proti: //
Zdržel se: //
Nepřítomen: 1 Rychna
ZM města Nové Sedlo nepřijalo usnesení ve věci podání žádosti o dotaci do Výzvy č. 1/2019 –
Kotlíkové půjčky. Výzva je navržena synergicky k 117. Výzvě OPŽP v rámci specifického cíle 2.1 –
kotlíkové dotace. Jedná se o bezúročné půjčky na výměnu kotlů pro občany obce a ZM doporučuje
občanům podat žádost o dotaci na výměnu kotlů do připravované výzvy KÚ KK. Předpoklad
vyhlášení této výzvy je červen 2019. Návrh byl zamítnut.
Pro: //
Proti: 12
Zdržel se: 2 Pojar, Koenigstein
Nepřítomen: 1 Rychna

ZM bere na vědomí přehled zůstatků na účtech k 28. 2. 2019.
ZM bere na vědomí zprávu „Analýza vzniku mimořádných událostí a krizových situací pro město
Nové Sedlo“.
ZM bere na vědomí rezignaci p. Jiřího Mikáta jako člena kontrolního výboru.
Usnesení č. 24/2019
ZM schvaluje doplnění členů Kontrolního výboru o p. Jana Hlaváčka.
Pro: 12
Proti://
Zdržel se: 2 Pojar, Hlaváček
Nepřítomen: 1 Rychna
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