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usrrlnsnnÍ z 3.zAsEoÁtvÍ ZASTUPITELSTVA oBcE
HoRA sv. ŠrgnsrIÁrueZE DNE 9.5.2019
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4'
5.
6'
'
B.
7

Z.0. schválilo ověřovatele zápisu sl.Petra Štelcichová a p.Miroslav Kovařík.

Z'o. schválilo program 3.zasedání Z'o.HoraSv'Šebestiána.
Z.o' bere na vědomí kontrolu usnesení Z.zasedání Z.o. Hora Sv.Šebestiána.
Z.o. schválilo vyrovnaný rozpočetobce Hora Sv.Šebestiána na rok 2019 s rozpočtoými příjmy
a ýdaji ve ýši 10 990 o00,-Kč a MŠHora Sv'Šebestiána částku na provoz ve ýši 330 000,-Kč'
Z.o. schválilo konání Dne dětí L'6.2O79 v Hoře Sv'Šebestiána a uvolnit z rozpočtu obce finanční
částku ve ýši 10 000,-Kč na atrakce a občerstvenípro děti.
Z.o' bere na vědomí doplnění členůkontrolního ýboru.
Z.o. bere na vědomí doplnění členůfinančníhoýboru.
Z.o. schválilo opětovně body č.4, 5, B, 10a), 10b), 100, 10n), 10pJ, 1'0y) zZ'zasedáníZ.o.,
lrteré se konalo dne23.4.2019'

9a) Z'o' schválilo objednání a zaplacení autobusu pro plánovaný ýIet do Zoo Ústí nad Labem
dne 15.6.2019.

9b) Z.o. schválilo místo konání svatebního obřadu v Obci Hora Sv.Šebestiána zasedací místnost
obecního úřadu.
9c) Z.o. bere na vědomí společnéúzemnía stavební Yízeni na stavbu prodejního místa včetně přípojek
a parkovacího stání na pozemcích st.p. 82,203,209/2,209/3,1212/3,1'zLz/22 a7220/7vk'ú.
Hora Sv.Šebestiána.
9d) z.o. schválilo peněžiý dar ve \4Íši1 500,-Kč na pořízeníaprovoz babyboxu v Chomutově.
9e) Z.o' neschválilo příspěvek na podporu provozu Linky bezpečí,z's.
9f) Z.o. schválilo podpis kupní smlouvy na část pozemku p.p.č.1'21'3/3 v k.ú' Hora Sv.Šebestiána,
cca4m2, Za cenu I00,-Kč/mZ"
99) z'o. schválilo sepsání a podpis smlouvy na prodej pozemku p'p.č' 1'262 v k.ú. Hora Sv.Šebestiána,
o výměře 2B4 m2, Za cenu dle znaleckého posudku ve výši 11 410,-Kč.
9h) Z'o.berenavědomívyjádřeníobceHoraSv'Šebestiánakp.p'č' 1'262a7273/3vk.ú.
Hora Sv.Šebestiána a povolení s uložením sítído komunikace.
9ch)Z.o. bere na vědomí ověření zjednodušenédokumentace stavby vedené pod názvem "VN Celnápotvrzení existence stavby".
9i) Z.o. schválilo sepsání a podpis kupní smlouvy na odprodej pozemku části p'p'č. 1272/LLvkú.
Hora Sv.Šebestiána Za cenu 7OO,-Kč/m2'
9j) Z.o' bere na vědomí provádění udržovacích prací"Y445/446-oprava izolátoroých závěsů" ve dnech
2.5.201,9-20.5.20L9.

9k) Z.o' schválilo podpis smlouvy

o budoucí smlouvě

nazřízenívěcného břemene

a

smlouvu o právu

provést stavbu na pozemku p.p'č' 5B9 /1' v k.ú. Nová Ves u Křimova.
9l) Z.o. bere na vědomí zažádání společnosti KABEL SPoJ s.r'o. o cenové nabídky na dvě etapy výměny
kabelů veřejného osvětlení v obci Hora Sv.Šebestiána.
9m)Z"o' schválilo pronájem části pozemku p.p.č. 1'21'2/3 v k.ú. Hora sv.Šebestiána na dobu 20 let
za cenu 5,-Kč/m2/rok dle sazebníku pronájmů a služeb obce Hora Sv.Šebestiána.
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9n) Z.o.schválilo pronájem části pozemku p.p.č. 3B0/1' v k.ú. Hora Sv'Šebestiána, o rozměrech
4,7mx 5m, na dobu 20 let za cenu 5,-Kč/m2/rok dle sazebníku pronájmů a služeb obce
Hora Sv.Šebestiána.
9o) Z.O. schválilo pronájem části pozemku p.p.č' 1'g /1'O v k.ú. Hora Sv.Šebestiána, cca 300 m2, na dobu
]. roku s následným prodlužováním vždy o ]. rok Za Cenu 5,-Kč/m2/rok dle sazebníku pronájmů
a služeb obce Hora Sv.Šebestiána.
9p) Z'o'schválilo umístění dvou reklam na pozemcích p.p.č' 750/3 a293/3 v k.ú' Hora Sv.Šebestiána
Ze cenu dle obecně závazné vyhlášky ve ýši 2 500,-Kč/m2/rok'
9q) Z'o'bere na vědomí žádost o pronájem obecního pozemku u restaurace RETRO v Hoře Sv.Šebestiána
čp.42, na parcele p'p.č' 1'2La/ 1 v k.ú. Hora Sv'Šebestiána o rozměrech 180cm x 300cm a ukládá
starostce vyvěsit záměr obce.
9r) Z.o. schválilo vypracování a podpis smlouvyna prodejpozemků p.p'č'1'7 /4vk.ú.
Nová Ves u Křimova Za cenu 7 37B,-Kč a p.p.č. L13O/27 v k.ú. Nová Ves u Křimovaza cenu 17 B04,-Kč.
9s) Z.O. bere na vědomí žádost o odprodej části pozemku p.p.č. mI272/Lv k.ú. Hora Sv'Šebestiána.
9tJ Z.o' bere na vědomí žádost o povolení kanalizační přípojky z domu v Hoře Sv.Šebestiánačp'62'
9u) Z'o.bere na vědomí žádost o pronájem části pozemku p.p'č. 214/1' v k.ú. Hora Sv.Šebestiána.
9fl Z'a' bere na vědomí žádost o prodloužení nájemní smlouvy části pozemku p.p.č. L9 /1'0 v k'il'
Hora Sv.Šebestiána.
9w) Z.o" bere na vědomí žádost o prodloužení pronájmu části pozemku p'p'č.7214/ 1 v k.ú.
Hora Sv.Šebestiána o ýměře 1'74 m2'
9x) Z'o'bere na vědomí žádost o pronájem obecního pozemku p'p.č' 1'2L3/ 11 v k.ú. Hora Sv.Šebestiána
před budovou Penzionu U soudu v Hoře Sv.Šebestiánačp.2o rozměrech 2,5m x 10m a ukládá
starostce vyvěsit záměr obce.

9y) Z'o' schválilo podání žádosti o dotaci na hasičskou cisternu.
1Oa)Z'o'bere na vědomí stížnostna tlak a kvalitu vody a dotaz na případné dotace pro obce ohledně
vody.
10b]Z.o' bere na vědomí upozornění na chybně nypsaný vyvěšený záměr obce na pronájem pozemku
p'p'č. L21'2/1 bez katastru obce.
1'0c)Z'o. bere na vědomí dotaz na bezúročnépůičkyna tepelná čerpadla tzv. kotlíkovédotace.
10d)Z.o' bere na vědomí opětovné upozornění na pozdní vyvěšování programu a pozvánky na

3'zasedáníZ.o'
10e)Z.o. bere na vědomí upozornění na nepořádek na pozemcích, které nejsou ve správě obce.
LOq Z.o'bere na vědomí stížnostna parkování automobilů na travnatých plochách a na pozemcích
ve vlastnictví obce u pochybných podniků.
1'Og)Z.o' bere na vědomí dotaz na poiízenícedule k obecnímu rybníku'
1ghJZ.o' bere na vědomí nesouhlas s plánovaným pronájmem obecního pozemku p.p.č' 1'212/1 v k.ú'
Hora Sv.Šebestiána - komunikace.
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Zapisovatel:

sl.Petra Štelcichová

ověřovatelé zápisu: sl.Petra Štelcichová
p.Miroslav Kovařík
Starostka obce Hora Sv.Šebestiána: p.Ing.Lenka Štelcichová

\r-'t /

Í5c/t-/ ,-'.|

,'

j

-BBANKOVNI SPOJENI
Komerčníbanka CHoMUTOV
Č.u.+szs++t1otoo
E-mail: obec.sebestian@volny.cz

IČ

00267866
Web: www.sebestian.cz

TELEFON: 4746951,2L

474695737

FAX 474695\21

