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Informace z radnice
mi subjekty, které zpracovávají osobní
údaje. Tato skutečnost se bezprostředně
týká i obcí. Co naše město čeká? Úřad
musí pořídit audit osobních dat a případVážení občané,
né náklady spojené s pořízením nového
informačního systému. Dlouhodobě pak
ráda bych Vás informovala o věcech
neopomenout na mzdové náklady za poz legislativní a právní sekce Kanceláře
věřence. Proč vůbec toto usnesení vzniksvazu měst a obcí ČR ohledně zavedení
lo? Podle názoru 80% lidí nejsou v Evropě
Obecného nařízení Evropské Unie
dostatečně chráněny osobní údaje, což
2016/679 o ochraně osobních údajů
(GDPR- General Data Protection Regulati- souvisí s rozvojem moderních technologií.
Aby od 25. 5. 2018 úřady fungovaly
on), a to od 25. 5. 2018. Předložená lev souladu s GDPR, musí se připravit na
gislativa přináší velkou reformu celoevdaleko více věcí a uvědomit si daleko více
ropských pravidel na ochranu osobních
skutečností. Co musí obec udělat? To
údajů a výrazně dbá na zvýšení ochrany
bude vysvětleno v dalších číslech Novoseosobních údajů občanů. Usnesení tak
navyšuje povinnost chránit tato data vše- delských listů (část 1.)

GDPR - co je to za novou
zkratku?

Ráda bych Vás ještě informovala i o tom,
že v našem městě se i pro rok 2018 zachová bankomat ČSOB,a.s. Chodov, který
slouží řadě občanů našeho města i
z okolí.
A další novou zprávou je i to, že v blízkosti
našeho města vyroste nový komplex, a to
společnosti BMW, zkušební a testovací
polygon pro jejich vozy. Týká se to katastrů Vintířov, Lomnice a Dolní Nivy, kde
na bývalém prostoru SUAS p.n.,a.s. Sokolov, výsypce, tento komplex bude stát.
V brzké době (předpokládá se v roce
2020) to bude opět pracovní příležitost i
pro naše občany.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Poplatek ze psů za rok 2018
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) drženého v rodinném domě na území města

za prvního psa
500

b) drženého v obytném domě se dvěma a více byty

1500

2 000

c) poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu

200

300

d) drženého na zahrádce

500

1 000

sazba poplatku za psa

za každého
dalšího psa
1 000

Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do 28. února příslušného kalendářního roku.
Pozor na označení psů! Za nesplnění této povinnosti lze uložit sankci do výše 30.000,- Kč
Upozornění!
Městský úřad Nové Sedlo, odbor územního plánování, investic a životního
prostředí Vás upozorňuje na splatnost nájmu za pronajaté pozemky ke dni :
31. 03. 2018.
Platbu máte možnost provést v hotovosti v pokladně MěÚ Nové Sedlo.
Marcela Sienková
Kotlíkové dotace pro domácnosti v Karlovarském kraji
Veškeré informace o Projektu: Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva
v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace II, naleznete na adrese: http://www.kr-karlovarsky.cz/krajskyurad/cinnosti/Stranky/EU/OP-ziv-prostredi/OP-ziv-prostredi.aspx
Mgr. Mottl je připraven zodpovědět telefonické dotazy na čísle 354 222 263

Město Nové Sedlo pořádá dne 17.3.2018 zájezd na
představení v divadle Palace Praha na vynikající
komedii „Do ložnic vstupujte jednotlivě“. Odjezd od
MěÚ Nové Sedlo v 8:00 hod. Představení od 14.00
hodin. Cena vstupenky: 200 Kč,
cena autobus: 100 Kč.
Přihlášky u pí Hányšové - tel: 352 358 131
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Investice a dotace v našem městě
Vážení občané,
Město Nové Sedlo podalo v listopadu a prosinci roku 2017 tři žádosti o dotaci na připravované stavby. Jedná se o stavby:
„Zateplení, rekonstrukce střechy a osazení topného zdroje bytového domu č. p. 118 Loučky“, „Oprava a údržba místní komunikace Za Potokem“ a „B.j. 20 PB - KoDuS Nové Sedlo“.
Dne 27. 11. 2017 byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR do Programu obnovy a rozvoje venkova
na rok 2018 na akci „Oprava a údržba místní komunikace Za Potokem“. V případě přidělení dotace by byl zrealizován
nový asfaltový povrch v části ulice Za Potokem od č. p 311 k bývalému hradlu Sokolovské uhelné a.s., právní nástupce
Sokolov. Stavbou by bylo 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.
Dále 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“ (bývalá zelenina),
akcí by byl 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.
Dále dne 22. 12. 2017 město podalo žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR do Programu „Podpora bydlení“
pro rok 2018 Podprogram 117D06400 „Podporované byty“ – dotační titul č. 3. Komunitní dům seniorů na akci: „B.j. 20
PB - KoDuS Nové Sedlo“ pořadové číslo žádosti je 94865. Celkové rozpočtované náklady stavby činí 28.952.606,-- Kč
včetně DPH. V případě realizace stavby bude vybudováno 20 bytů pro seniory nad 60 let, areál bude oplocen, bude vybudováno parkoviště, přístupová komunikace, v areálu bude provedena náhradní výsadba, přeloženy sítě, které jsou
v kolizi se stavbou. Dům pro seniory by měl být postaven na pozemku bývalé sklářské vily. Dotace je maximálně ve výši
12.000.000,-- Kč.
Zda město na výše uvedené stavby dotaci obdrží, bude známo v dubnu 2018.

Šárka Pojarová

Demolice - Sedmidomky

Životní jubilea
V měsíci únoru se dožívají významného životního jubilea tito občané Nového Sedla:
02.02.
Dušková Anna
08.02.
Vlček Václav
04.02.
Langová Jaroslava
14.02.
Klapilová Justina
06.02.
Kiprová Josefa
17.02.
Vrba Josef
Pöplová Gerlinda
22.02.
Andresík Pavel
08.02.
Drabíková Božena
25.02.
Vejříková Helena
27.02.
Palečková Hana

*Pozn. Prosíme jubilanty, aby pro
případ, že nechtějí být uveřejnění
v
seznamu
jubilantů
v Novosedelských listech, toto
oznámili na Městském úřadu
v Novém Sedle a to buď osobně,
telefonicky, prostřednictví e-mailu
nebo písemně. V opačném případě to považujeme za souhlas.

Vážení jubilanti, jménem Městského úřadu Nové Sedlo a jménem Sboru pro občanské záležitosti Vám ze srdce přejeme pevné
zdraví a hodně štěstí a spokojenosti v osobním životě.
Matrikářka Bc. Jitka Ježková
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Školy a knihovna

Informace z knihovny – knihovnice čtenářům
Vážení občané a čtenáři,
touto cestou bychom Vám chtěli popřát šťastný vstup do roku 2018. Aby se
nám všem splnili naše přání a tužby. Věříme, že k Vaší spojenosti přispějeme i my. Třeba tím, že se snažíme stále vylepšovat a zkvalitňovat služby,
které poskytujeme. Vytvářet nové pořady jak pro dětské tak dospělé čtenáře a veřejnost. I v tomto roce proběhnou projekty již zavedené jako je Knížka pro prvňáčka, Noc s Andersenem, Hry bez hranic, Nekoktám, čtu, besedy se známými autory a ilustrátory, přednášky, výstavy, promítání, veřejné
čtení a další zajímavé akce. Těšíme se na Vaši návštěvu v novém roce.

Koleda, koleda Štěpáne,…….
Bývá to chvilka, kdy se zastaví čas, a všichni nasáváme vánoční atmosféru.
Pohodu, klid, setkání. Když zazní trubka M. Žišky, projede námi příjemné
mrazení, které se zklidní hned při klavírní skladbě Z. Prečana. A pak? Vánoční koledy v podání dětí i dospělých rozezní kostel. Jeho akustika přímo
vybízí k úžasným výkonům. Velký obdiv patří sólistům L. Dvořákové, T. Pittelovi, H. Kopčové i M. Maťovkové.Jejich příjemné hlasy nám znějí v uších
ještě teď. Tato setkání nás těší a jsme rádi, že i Vás.
Velké poděkování patří všem účinkujícím, p. učitelkám: Žiškové, Dvořákové a Smržové, T. Pittelovi i panu školníkovi za technické zázemí.
Mgr. Jaroslava Cervanová

Fotky a video najdete na www.zs-mestonovesedlo.cz

Kultura a život v obci
Zakončení šachového roku 2017 na jedničku s hvězdičkou
Vánočního turnaje v Chebu se 16. prosince zúčastnilo celkem 34 šachistů. Šachisté odehráli
jeden společný turnaj. Výsledná tabulka se rozdělila podle věku šachistů na starší (2002 –
2005) a mladší (2006 a ml.) kategorii. Po sedmi kolech se mohl Franta Mikát (2007) radovat
z prvního místa. O svém vítězství rozhodl drtivým finišem, kdy v posledních čtyřech kolech získal
čtyři body. Neztratili se ani Míša Höflerová, Aleš Ořechovský a Honzík (Tran Viet Anh), kteří získali
po čtyřech bodech.
O týden dříve.
V Teplé opravují prostory, které organizátoři využívali jako hrací prostory. První turnaj Krajského
přeboru jednotlivců odstartoval netradičně v Karlových Varech 9. prosince. Prohlídku
„Karlovarské věže“, jak pořadatelé turnaj nazvali, si nemohli nechat ujít naši borci. Čtyři body ze
sedmi možných získali Pepa Machulka, Tran Viet Anh, Aleš Ořechovský, Franta Mikát a Franta
Horvath. Nejlepší výchozí pozici měl Pepík. K zisku bronzové medaile stačilo v posledním kole v
novosedelském derby porazit Honzíka. V partii však za delší konec tahal Honzík. Oživením turnaje byla premiérová účast Viktorky Fuchsové a Natálky Machulkové. Za statečnost a snahu si naše malé šachistky zaslouží velkou pochvalu.
Mgr. Stanislav Srba
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Nábor dětí do fotbalové přípravky - Ellevové
(týká se pouze ročníků 2011 a mladších)

každé úterý a čtvrtek od 16:30 - 18:00 v tělocvičně 2. stupně
Trenéři - Stanislav Suchý, Bohumil Koudele, David Dudy
Kontakt: 604 401 759 - S. Suchý

Nábor dětí do fotbalové Ml. a St. přípravky
(týká se pouze ročníku 2007, 08, 09 a 2010)
každé pondělí, středu a pátek od 16:00 do 17:30 v tělocvičně 2. stupně ZŠ a hřiště TJ
Trenéři - Maixner Roman a Komárek Jan
Kontakt: 732 776 671 - J. Komárek, 774 288 818 - R. Maixner
S sebou si vezmi sportovní oděv a sportovní obuv.
Těšíme se na nové posily.

8. ročník šachového turnaje o putovní pohár
sobota 10.2.2018 - 2. stupeň ZŠ Nové Sedlo
prezentace od 8:40 do 9:00 hodin.
Začátek v 9:20 hodin.

Tempo hry
2 x 20 min. - na 7 kol.

Pro všechny novosedelské děti a členy ŠK Nové Sedlo 1947 ročník narození 2002 a mldaší.
Kategorie starší žáci - (2002 - 2007).
Kategorie mladší žáci - (2008 a mladší).

Šachový turnaj pořádají Novosedelští patrioti za
finanční podpory města Nové Sedlo.
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