
 

Zápis
ze 4. zasedání Zastupitelstva Obce Nové Sedlo

konaného dne 30.5.2019 v 16.30 hodin na OÚ Nové Sedlo

Místo konání: Zasedací místnost Obceního úřadu Nové Sedlo
Termín konání: 30.5.2019 v 16.30 hodin
Volený počet zatupitelstva:  9 členů

 Účast: Petr Sýkora, Kamil Dostál, Ing. Zuzana Aschenbrennerová, Miroslav 
Černý, Jitka  Kovandová, Ing. Stanislav Stejsk al, JUDr. Alena Stejskalová, 
Kateřina Studničková, Ing. Jaroslav Zídek

Jednání zahájil starosta pan Petr Sýkora, přivítal všechny přítomné, konstatoval, 
že jednání je usnášení schopné, v průběhu úvodu přišla jako 9.  člen ZO
 Ing. Zuzana Aschenbrennerová.

   1. Volba návrhové komise
 Do návhové komise byly  navrženy   p. Kateřina  Studničková  a  p. Jitka 
Kovandová
        
Hlasování:           Pro:   8               Proti:    0         Zdržel se: 1(p. Studničková)
ZO usnesením č. 4/1/19 rozhodlo a schvaluje:  Návrhovou komisi ve složení 
p..Kateřina Studničková a p. Jitka Kovandová
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatele zápisu byli navrženi Ing. Jaroslav Zídek a p. Miroslav Černý  
          
Hlasování:   Pro:   7       Proti:  0         Zdržel se: 2 (Ing. Jaroslav Zídek a p. Miroslav Černý) 

ZO usnesením č. 4/2/19 rozhodlo a schvaluje: Ověřovatele zápisu ve složení 
Ing. Jaroslav Zídek a p. Miroslav Černý
 
 3. Návrh programu:
   1. Volba návrhové komise
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu
  4. Kontrola usnesení z minulých zastupitelstev
  5. Jednací řád
  6. Návrh rozpočtového opatření č. 5/2019
  7. Smlouva o dílo č. 7/2019 pro statické zajištění Kostela sv. Bartoloměje v 
      Žaboklikách  mezi Obcí Nové Sedlo a firmou STATIKA SANACE, s.r.o., 
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      Benešov nad  Ploučnicí
  8. Žádosti o přidělení prázdných bytů v DPS
  9. Dotace TJ Nové  Sedlo
10. Komunikace 6 rodinných domků v Nové Sedle
11. Petice – nevyhovující autobusové spojení Sedčice - Nové Sedlo - Žatec
12. Žádost o změnu trasy autobusové dopravy v obci Nové Sedlo, zajíždění do 
      Břežan a Číňova 
13. Petice na zachování autobusové zastávky v ulici Lipové
14. Právní služby a stavební dozor – dotaz zastupitele
15. Organizační
   Doplněné body po zveřejněném programu: 
 
Starosta p. Petr Sýkora doplnil další body jednání ZO:
15. Žádost ZŠ aMŠ Nové Sedlo o Povolení výjimky z počtu dětí MŠ od 
      1.6.2019 do konce  školního roku 2018/2019
16. Přidělení pozemku k prodeji p. č. 890/5 o výměře 1121 m2 a 891/10 o 
      výměře 28m2 to   vše  v k. ú. Nové Sedlo u Žatce - ke stavbě rodinného  
      domku (u pily)
     Ing. Jaroslav Zídek požádal prostřednictvím e-mailu o doplnění bodů jednání 
     ZO:
17. Stanovisko vedení obce k dostavbě a provozu sportovní haly v Novém Sedle
18. Stanovisko vedení obce k pronájmu zámečku v Novém Sedle
19. Nákup 2 ks venkovních pinpongových stolů pro obce Břežany a Sedčice
20. Nákup a osazení dopravních zrcadel na křižovatku v Žaboklikách, dle     
     vyjádřerní MěÚ   
      Dále Ing. Jaroslav Zídek poslal protinávrh k bodu č. 5 – Jednací řád
      (bude  zahrnuto k bodu  č.5).
   Další doplněné body:   
21.  Zpráva finančního výboru za období od 1.1.- 24.4.2019               
22.  Návrh prodeje  3 ks vozidel z majetku obce (LUBLIN, Mercedes, 
       Renault Kango)     

Hlasování:           Pro:        9                   Proti:   0                Zdržel se:  0
ZO usnesením č.4/3/19 rozhodlo a schvaluje: Návrh programu tak, jak byl 
předložen, včetně doplněných bodů č. 15 - 22
 
4. Kontrola usnesení z minulých zastupitelstev:
4/9/18 -  ze dne 25.4.2018 Zpřístupnění cesty na pozemku p. č. 665 v k. ú. Číňov
(mezi domy č.p. 6 a č.p.7)
10/8/18 – z 20.11. 2018 – po provedeném místním šetření bylo schváleno 
uzavřít Smlouvu na zřízení  věcného břemene (dešťová kanalizace zřízena obcí) 
na parcele  p. č. 891/4 v k.ú. Nové Sedlo, vlastník -  Vlasta Dostálová  – úkol 
nadále trvá
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10/10/18 – na žádost Ing. Zuzany Aschenbrennerové bylo provedeno  místní 
šetření – p. č. 29 a části pozemku p. č. 34 v k.ú. Číňov: proběhlo,rozhodnutí 
může být učiněno až po skončení Strategického plánu rozvoje, který bude 
připraven do 30.6.2019 – úkol nadále trvá

Hlasování: Pro:    5                         Proti:     0           Zdržel se: 4
ZO usnesením č.4/4/19 rozhodlo a schvaluje: Průběžně splnit úkoly z 
minulých zastupitelstev

 5. Jednací řád
Starosta dal možnost zastupitelům vyjádřit se k předloženému jednacímu řádu
a jeho protinávhu,  který podal  Ing.  Jaroslav  Zídek.  Zastupitelé  se  dohodli  o
odložení tohoto bodu na příští zasedání.

  Hlasování:   Pro:   9              Proti:                         Zdržel se:   
ZO usnesení č.4/5/19 odkládá na příští zasedání: Odložit  Jednací řád na příští
jednání ZO 

6. Návrh rozpočtového opatření č. 5/2019
Účetní  obce  předložila  návrh  rozpočtového  opatření  č.  5/2019,  které  činí  v
příjmové  části  zvýšení  rozpočtu  o  celkem  317.600,-  Kč,  ve  výdajové  časti
zvýšení  rozpočtu   celkem  o  617.600,-  Kč  a  financování  ve  výši  celkem
300.000,- Kč - použito z naspořených prostředků minulých let.

Hlasování:    Pro:   6  (+Ing. Zídek)        Proti:   1(Ing.Stejskal)      Zdržel se: 2
 ZO usnesením č. 4/6/19 rozhodlo a schvaluje: Návrh rozpočtového opatření
 č. 5/2019
 
 7. Smlouva o dílo č. 7/2019 pro statické zajištění kostela sv. Bartoloměje v
Žaboklikách  mezi  Obcí  Nové  Sedlo  a  firmou  STATIKA SANACE,  s.r.o.,
Benešov nad Ploučnicí
Zastupitelé byli  seznámeni s návrhem smlouvy mezi Obcí Nové Sedlo a firmou
Statika Sanace, s.r.o. Benešov nad Ploučnicí, pro pro statické zajištění kostela
sv. Bartoloměje  v  Žaboklikách a  žádali  o  odložení  podpisu  smlouvy  a  v
souvislosti  s  tímto  pověřili  starostu,  aby  jednal  s  Ministerstvem  kultury  o
prodloužení termínu na poskytnutí dotace. Bylo hlasováno pro odložení bodu 
č. 7 a současně jednat s MK o prodloužení termínu pro získání dotace.

 Hlasování:   Pro:   5                  Proti:                            Zdržel se: 4
ZO  usnesením  č.  4/7/19  odkládá  na  příští  zasedání:  Odložit   uzavření
Smlouvy  o  dílo  č.7/2019 na  příští  jednání  ZO  a  současně  pověřilo  starostu
jednat 
s Ministerstvem kultury o prodloužení termínu o poskytnutí dotace.
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8. Žádosti o přidělení prázdných bytů v DPS
 Zastupitelé projednali a schválili žádosti občanů o byty v DPS. Byly přiděleny 
dva byty dle pořadníku a to panu Jaroslavu Cibulkovi, byt č. 1 od 1.6.2019  a 
paní Ludmile Štěpánkové,  byt č. 4  od 1.7.2019.  

Hlasování:   Pro:   9             Proti:     0                             Zdržel se:  0
ZO usnesením č. 4/8/19rozhodlo a schvaluje: Přidělit byty v DPS p. Jaroslavu 
Cibulkovi a p. Ludmile Štěpánkové.
 

 9. Dotace TJ Nové  Sedlo
Tento bod zastupitelé navrhli odložit na příští zasedání.

 Hlasování:   Pro: 9                 Proti:   0                            Zdržel se:  0
ZO usnesením č. 4/9/19 odkládá na příští zasedání: Odložit k projednání na 
příští zasedání
 
10. Komunikace 6 rodinných domků v Nové Sedle 
Starosta sdělil, že byla provedena zátěžová zkouška komunikace u nových 
rodinných domků na parcelách u pily, výsledek bez závad.
 ZO usnesením č. 4/10/19  bere na vědomí
 
11. Petice – nevyhovující autobusové spojení Sedčice - Nové Sedlo – Žatec
Zastupitelé byli seznámeni s peticí občanů Sedčic a Žaboklik o nedostatečném 
autobusovém spojení a starostovi ukládají jednat s dopravním podnikem 
Ústeckého kraje o této situaci.
ZO usnesením č. 4/11/19  bere na vědomí: Jednat  s dopravní podnikem 
Ústeckého kraje o nevyhovujícím autobusovém spojení.

12. Žádost o změnu trasy autobusové dopravy v obci Nové Sedlo, zajíždění do 
Břežan a Číňova  
Zastupitelé byli se žádostí seznámeni a starostovi ukládají jednat s dopravním 
podnikem Ústeckého kraje o případné změně trasy autobusové dopravy v obci 
Nové Sedlo s rozšířením pro obce Břežany a Číňov.
 ZO usnesením č. 4/12/19 bere na vědomí: Jednat  s dopravním podnikem 
Ústeckého kraje o případné rozšíření autobusové dopravy z Nového Sedla do 
Břežan a Číňova.
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 13. Petice na zachování autobusové zastávky v ulici Lipové 
Zastupitelé byli seznámeni s peticí na zachování stávající autobusové zastávky, 
kde se jednalo o návrhu  přemístění zastávky na ulici Hlavní a o případné 
snížení frekvence zajíždějících  autobusů do obce Nové Sedlo, (do obce  zajíždí 
32 autobusů denně). Některé by mohly stavět na zastávce  na silnici Žatec – 
Nové Sedlo rozcestí – Kadaň.  Zastupitelé pověřují  starostu  jednat s dopravním
podnikem Ústeckého kraje o vytíženosti autobusové dopravy a případném 
snížení frekvence zajíždění autobusů do obce .
ZO usnesením č. 4/13/19  bere na vědomí: Jednat  s dopravní podnikem 
Ústeckého kraje o vytíženosti autobusové dopravy a případnému snížení 
frekvence zajíždění autobusů do obce  

14. Právní služby a stavební dozor – dotaz zastupitele
Zastupitel Ing. Jaroslav Zídek požadoval prověřit  způsobilosti starosty k 
vykonávání technického a stavebního dozoru na stavbách obce.
ZO usnesením č. 4/14/19  bere na vědomí

 Doplněné body po zveřejněném programu:  
Starosta p. Petr Sýkora doplnil další body jednání ZO:

15.   Žádost ZŠ aMŠ Nové Sedlo o Povolení výjimky z počtu dětí MŠ od  
       1.6.2019 do konce   školního roku 2018/2019
Žádost přednesla ředitelka ZŠ a MŠ Nové Sedlo Mgr. Veronika Barochová. 
Zastupitelé schválili povolení výjimky z počtu dětí MŠ dle požadované výjimky.

Hlasování:   Pro:  9        Proti:     0                             Zdržel se:  0
ZO usnesením č. 4/15/19rozhodlo a schvaluje: Povolení výjimky  z počtu dětí 
Mateřské školy v Novém Sedle.
  

16. přidělení pozemků  p. č. 890/5 o výměře 1121 m2 a 891/10 o výměře 28m2 
to  vše  v k. ú. Nové Sedlo u Žatce - ke stavbě rodinného domku (u pily)
Zastupitelé projednali žádost manželů Šárky a Jiřího Novákových o pozemky na
parcelách 890/5 o výměře 1121 m2 a 891/10 o výměře 28m2 v k. ú. Nové Sedlo 
u Žatce pro výstavbu nového rodinného domku, kteří dle přijatých žádostí byli 
jako jediní zájemci. Zastupitelé  se dohodli odložit tento bod z důvodů neshodě 
zastupitelů při zvěřejňování záměru prodeje.
ZO usnesením č. 4/16/19 odkládá na příští zasedání:  přidělení pozemků 
určených k prodeji.
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p. Ing. Jaroslav Zídek požádal  o doplnění bodů jednání ZO:
17. Stanovisko vedení obce k dostavbě a provozu sportovní haly v Novém Sedle
K této věci uvedl starosta pan Petr Sýkora, že prozatím se zde provádějí pouze 
úklidové a demoliční práce uvnitř  i na venkovním  prostoru kolem  budovy.
ZO usnesením č. 4/17/19  bere na vědomí:  informaci o dostavbě a provozu 
sportovní haly.

 18. Stanovisko vedení obce k pronájmu zámečku v Novém Sedle
Starosta p. Petr Sýkora seznámil přítomné se záměrem, jak je a bude  zámeček 
využíván ve prospěch občanů, že již nyní je k dispozici zahrada, kterou vyžívají 
především děti MŠ, rodiče s malými dětmi i senioři.   Do budoucna bude k 
dipozici pro občany zpřístupněna i budova  zámečku pro kulturní účely.
ZO usnesením č. 4/18/19 bere na vědomí: Informaci o využití pronajatého 
objektu – zámeček v Nové Sedlo

19. Nákup 2 ks venkovních pinpongových stolů pro obce Břežany a Sedčice
Starosta konstatoval, že pinpongové stoly jsou již objednány a posléze budou 
dodány do obou obcí.
 ZO usnesením č. 4/19/19 bere na vědomí: Dodání  pinpongových stolů do 
Břežan a Sedčic.

20. Nákup a osazení dopravních zrcadel na křižovatku v Žaboklikách, dle 
vyjádření MěÚ
 Na základě vydaného stanovení  MěÚ Žatec, odboru dopravně správních agend 
ze dne 17.4.2019 na osazení 2 ks dopravních zrcadel na křižovatku v obci 
Žabokliky vzali zastupitelé na vědomí – obec zajistí nákup 2 ks dopravních 
zrcadel a jejich zabudování.
 
ZO usnesením č. 4/20/19 bere na vědomí : Nákup 2 ks dopravních zrcadel a 
jejich zabudování

21.    Zprávu finančního výboru za období od 1.1.- 24.4.2019               
Zprávu  finančního výboru předložil pan Ing. Stanislav Stejskal, předseda FV,
seznámil zastupitele s činností fin. výboru a požádal novou předsedkyni p. Z. 
Aschenbrennerovou, aby řešila údajné nesrovnalosti v účetnictví obce v 
souvislosti s poskytnutým darem od Severočeských pískoven, s.r.o. Roztyly 
a dále dořešila záležitosti TJ Nové Sedlo, jako příjemce dotace za rok 2018 a 
2019. Tento bod zastupitelé neschválili. 

 

 ZO usnesením č. 4/21/19 neschválilo: Zprávu finančního výboru za období 
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1.1. – 24.4.2019.

22.  Návrh prodeje  3 ks vozidel z majetku obce (LUBLIN, Mercedes, 
       Renault Kango)     
   Starosta p. Petr Sýkora navrhl  odprodat 3 ks neupotřebitelných automobilů,   
   které jsou  v majetku obce. Jedná se o automobily LUBLIN,  Mercedes, 
   a  Renault Kango, které jsou majetkem obce a je na ně vyhotoven znalecký   
   posudek. Zastupitelé  s prodejem  souhlasili, bude zveřejněn záměr prodeje
   movitých věcí. 

Hlasování:          Pro:  9              Proti:     0                    Zdržel se: 0

ZO usnesením č. 4/20/19 rozhodlo a schvaluje: Zveřejnit záměr prodeje 
Movitých věcí - 3 ks automobilů  (LUBLIN, Mercedes,  Renault Kango)     

Diskuse: 

Závěr: Jednání bylo ukončeno 19.40 hod.
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