OBEC KYSELKA
Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

Obec Kyselka
Zastupitelstvo obce Kyselka
362 72 Kyselka, IČ:00254762

Č. j. :

Kyselka/391/16/KY

Usnesení
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2016 konaného dne 11. 5. 2016,
od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kyselce
Přítomni:

Mgr. Jana Jakabová, Aleš Labík, Martin Usler, Mgr. Ivan Němec, Tomáš Petrilák, Mgr.
Vladimír Zicha

Omluveni:

Dagmar Jahičová, Mgr. Jana Vlková, Lenka Lasáková

Hosté:

Miroslav Šipla, Vladimír Uman, Václav Švejda

Zasedání Zastupitelstva obce Kyselka bylo zahájeno v 18:00 hodin konstatováním, že je přítomno 6 členů,
což je nadpoloviční většina členů, a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Ad 1

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Starosta obce navrhl zapisovatelku Mgr. Janu Jakabovou
Starosta obce navrhl ověřovatele zápisu pana Tomáše Petriláka a Mgr. Vladimíra Zichu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kyselka (dále jen ZO) schvaluje zapisovatelku Mgr. Janu Jakabovou a ověřovatele
zápisu pana Tomáše Petriláka a Mgr. Vladimíra Zichu.
Výsledek hlasování:

PRO:

6

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 1/5/2016 bylo schváleno.
Ad 2

Schválení programu:

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce
a navrhl doplnění programu o nové body:
-

-

Zrušení bodu „Informace k získaným dotačním prostředkům“
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést
stavbu
Smlouva o zřízení věcného břemene na zrealizovanou stavbu „Kyselka, Radošov pč. 737/1, KSM 2006, kNN“
Žádost o souhlas se stavbou zahradního domku na pozemku č. p. 224 v k.ú. Radošov u Kyselky
Žádost o prodej části pozemku č.951/1 v k.ú. Radošov u Kyselky
Žaloba společnosti EPK o.p.s za neuhrazené přeplatky K návrhu programu nebyly vzneseny
Oprava kamenné zídky u kostela v Radošově

Další návrhy na doplnění:
ZO schvaluje následující program zasedání:
Navržený program:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Rozpočtové opatření číslo 2/2016
5. Výběr zhotovitele zakázky malého rozsahu „Obnova dětského hřiště u panelových domů"
6. Žádost o souhlasné stanovisko k záměru výstavby MVE v k.ú. Nová Kyselka
7. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o
právu provést stavbu
8. Dotace - informace k aktuálnímu stavu žádostí
9. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o
právu provést stavbu
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10. Smlouva o zřízení věcného břemene na zrealizovanou stavbu „Kyselka, Radošov pč. 737/1,
KSM 2006, kNN“
11. Žádost o souhlas se stavbou zahradního domku na pozemku č. p. 224 v k.ú. Radošov u Kyselky
12. Žádost o prodej části pozemku č.951/1 v k.ú. Radošov u Kyselky
13. Žaloba společnosti EPK o.p.s za neuhrazené přeplatky
14. Různé
14.1. Oprava kamenné zídky u kostela v Radošově
K návrhu programu nebyly vzneseny další požadavky.
Výsledek hlasování:

PRO:

6

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 2/5/2016 bylo schváleno.
Ad 11 Žádost o souhlas se stavbou zahradního domku na pozemku č. p. 224 v k.ú. Radošov u
Kyselky
ZO projednalo žádost pana Miroslava Šiply, Radošov 225, 362 72 Kyselka, o souhlasné stanovisko
k výstavbě zahradního domku.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí se stavbou zahradního domku na p. p. č. 224 v k.ú. Radošov u Kyselky dle předložené
dokumentace. Žadatel pan. Miroslav Šipla je vlastníkem pozemku. K výstavbě je dále nutné souhlasné
stanovisko Stavebního úřadu v Kyselce
Výsledek hlasování:

PRO:

6

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 3/5/2016 bylo schváleno.
Ad 3

Kontrola usnesení

Starosta podal informace o plnění usnesení ze 13.4.2016
ZO bere na vědomí
Starosta dále podal informaci o aktualizace výsledků výběrového řízení na akci „Oprava Základní škola
Kyselka – modernizace elektroinstalace 1. etapa“ z důvodu vznesení námitky uchazeče Dozorstav s.r.o.,
K. Vary, který byl opětovně zařazen do výběrového řízení.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s aktualizací Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na akci „Oprava Základní škola
Kyselka – modernizace elektroinstalace 1. etapa“
Výsledek hlasování:

PRO:

6

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 4/5/2016 bylo schváleno.
Ad 6
Žádost o souhlasné stanovisko k záměru výstavby MVE v k.ú. Nová Kyselka a MVE v k.ú.
Radošov u Kyselky
Ad 6.1 Žádost o souhlasné stanovisko obce Kyselka pro územní řízení s výstavbou MVE Dubina
levý břeh
Zástupci společnosti EnerUm, a.s., Dobříň podrobně představili záměr výstavby malé vodní elektrárny
(MVE) na toku Ohře v ř.km 162,62. Společnost dále doložila jednotlivá vyjádření zúčastněných subjektů
a požádala o souhlasné stanovisko pro územní řízení s výstavbou MVE Dubina levý břeh.

Návrh usnesení:
ZO vydává souhlasné stanovisko pro územní řízení s výstavbou MVE Dubina levý břeh společnosti
EnerUm, a.s., K Přívozu 125, 413 01 Dobříň, IČO:28709837. Záměr je v souladu s platným Územním
plánem obce Kyselka.
Výsledek hlasování:

PRO:

6

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 5/5/2016 bylo schváleno.
Ad 6.2 Žádost o souhlasné stanovisko obce Kyselka pro územní řízení s výstavbou MVE Radošov
levý břeh a o souhlasné stanovisko ke změně územního plánu k parc. č. 538/1 a 538/3 v katastrálním
území Radošov u Kyselky k výstavbě MVE
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Zástupci společnosti EnerUm, a.s., Dobříň podrobně představili záměr výstavby malé vodní elektrárny na
toku Ohře v ř.km 157,9, jez Radošov. Společnost dále doložila jednotlivá vyjádření zúčastněných subjektů
a s ohledem na nutnost změny Územního plánu obce Kyselka (dále jen ÚP) u dotčených pozemků požádala
o souhlasné stanovisko ke změně ÚP.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí se zahájením změny ÚP k pozemkům p. č. 538/1 a 538/3 v k. ú. Radošov u Kyselky pro účely
výstavby malé vodní elektrárny. Po provedení změny ÚP vejde v platnost souhlasné stanovisko ZO pro
územní řízení s výstavbou MVE Radošov, jez Radošov levý břeh, společnosti EnerUm a.s., K Přívozu 125,
413 01 Dobříň, IČO:28709837, s platností pěti let. Náklady na změnu Územního plánu ponese společnost
EnerUm a.s., Dobříň.
Výsledek hlasování:

PRO:

6

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 6/5/2016 bylo schváleno.
Ad 4

Rozpočtové opatření číslo 2/2016

Předseda finančního výboru podal informaci o rozpočtovém opatření č. 02/2016 ze dne 10. 5. 2016

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 02/2016 ze dne 10. 5. 2016
Výsledek hlasování:

PRO:

6

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 7/5/2016 bylo schváleno.
Ad 5

Výběr zhotovitele zakázky malého rozsahu „Obnova dětského hřiště u panelových domů"

Starosta podal informaci o výsledku výběrového řízení na zakázku malého rozsahu a předložil Protokol
z otevírání obálek a hodnocení nabídek.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s výběrem zhotovitele Antoš s.r.o., Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov, IČ: 48152587, který
předložil nejvýhodnější nabídku na zhotovení akce „Obnova dětského hřiště u panelových domů" ve výši
290 642,- Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování:

PRO:

6

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 8/5/2016 bylo schváleno.
Ad 7 Správa majetku obce převedeného v rámci optimalizace vojenského újezdu
ZO projednalo správu majetku převedeného do vlastnictví obce v rámci optimalizace vojenského újezdu
provedené v souladu se zákonem č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic
vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů. ZO ukládá starostovi připravit
podklady pro aktualizace nájemních smluv, týkajících se převedeného majetku.
ZO bere na vědomí
Ad 8 Dotace - informace k aktuálnímu stavu žádostí
Starosta obce informoval ZO o aktuálním stavu podaných žádostí o datační prostředky.
ZO bere na vědomí
Ad 9 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o
právu provést stavbu
ZO projednalo žádost o uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu, kdy na straně budoucí oprávněné je ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, IČO
24729035 a na straně povinné Obec Kyselka.

Výsledek hlasování:
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Usnesení č. 9/5/2016 bylo schváleno.
Ad 10

Smlouva o zřízení věcného břemene na zrealizovanou stavbu „Kyselka, Radošov pč. 737/1,
KSM 2006, kNN“

ZO projednalo předložené znění Smlouvy o zřízení věcného břemene na zrealizovanou stavbu „Kyselka,
Radošov p. č. 737/1, KSM 2006, kNN“

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na zrealizovanou stavbu „Kyselka,
Radošov p. č. 737/1, KSM 2006, kNN“ v předloženém znění, kdy na straně oprávněné je společnost ČEZ
Distribuce, a.s., Děčín, IČO 24729035 a na straně povinné Obec Kyselka.
Výsledek hlasování:

PRO:

6

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 10/5/2016 bylo schváleno.
Ad 12

Žádost o prodej části pozemku p. č.951/1 v k.ú. Radošov u Kyselky

ZO projednalo předloženou žádost Ing. Pavla Korandy, bytem Gagarinova 517/25, Karlovy Vary na základě
předloženého geometrického plánu. ZO souhlasí s prodejem části pozemku p. č. 951/1 Radošov u Kyselky
v souladu s ceníkem prodejů pozemků ve vlastnictví obce tj. 150,-Kč/m2.
ZO bere na vědomí
Ad 13

Žaloba společnosti EPK o.p.s za neuhrazené přeplatky

Starosta seznámil ZO s vývojem záležitosti obce Kyselka, ZŠ a MŠ Kyselka versus Energie pod kontrolou
o.p.s., která doposud dluží přeplatky na uhrazených a vyúčtovaných zálohách.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s podáním žaloby na společnost Energie pod kontrolou, o.p.s., Brněnská 3883/48, Hodonín,
IČO: 29283272 z důvodu dlužných přeplatků na uhrazených a vyúčtovaných zálohách vůči Obci Kyselka
a příspěvkové organizaci Základní a mateřská školy Kyselka.
Výsledek hlasování:

PRO:

6

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 11/5/2016 bylo schváleno.
Ad 14

Různé

Oprava kamenné zídky u kostela sv. Václava v Radošově
Starosta seznámil ZO s průběhem opravy kamenné zídky u kostela s. Václava v Radošově.
ZO bere na vědomí

Jednání bylo ukončeno ve 21:58 hodin
Zapsal:

Mgr. Jana Jakabová

Ověřili:

Tomáš Petrilák
Mgr. Vladimír Zicha

Aleš Labík
starosta obce Kyselka

Vyvěšeno: 20. 5. 2016
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