OBEC KYSELKA
Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

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

Č. j. :

Kyselka/322/16/KY

Usnesení
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2016 konaného dne 13. 4. 2016,
od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kyselce
Přítomni:

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

Omluveni:

Dagmar Jahičová (příchod ve 20:00 hodin)

Hosté:

Roman Starý

Zasedání Zastupitelstva obce Kyselka bylo zahájeno v 18:00 hodin konstatováním, že je přítomno 8 členů,
což je nadpoloviční většina členů, a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Ad 1

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Starosta obce navrhl zapisovatelku Mgr. Janu Vlkovou
Starosta obce navrhl ověřovatele zápisu pana Martina Uslera a Mgr. Ivana Němce

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kyselka (dále jen ZO) schvaluje zapisovatelku Mgr. Janu Vlkovou a ověřovatele zápisu
pana Martina Uslera a Mgr. Ivana Němce.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 1/4/2016 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:
-

-

Zapůjčení historické vázy do muzea Mattoni
KSM 2006 s.r.o. - dodatek č. 4 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva
VLS s.p. Karlovy Vary - smlouva o zřízení věcného břemene „Vodovod a kanalizace Dolní Lomnice“
Výkaz činnosti SDH Kyselka
Protokol o kontrole OSSZ
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kyselka za rok 2015

K návrhu programu nebyly vzneseny další návrhy na doplnění:
ZO schvaluje následující program zasedání:
Navržený program:
1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2 Schválení programu
3 Kontrola usnesení
4 Výběr zhotovitele zakázky malého rozsahu „Oprava povrchu místní komunikace - velkoplošná
výsprava prostranství u kostela sv. Václava v Radošově“
5 Výběr zhotovitele zakázky malého rozsahu „Základní škola Kyselka – modernizace
elektroinstalace 1. etapa“
6 Pořízení úklidového stroje pro tělocvičnu ZŠ a MŠ Kyselka - výběr dodavatele
7 Zřízení služby obce Kyselka pro seniory - vyhodnocení ankety
8 Žádost SK Kyselka o snížení plateb za užívání tělocvičny
9 Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kyselka za rok 2015
10 Dotace - informace k aktuálnímu stavu žádostí
11 Finanční výbor
12 Zapůjčení historické vázy do muzea Mattoni
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13 KSM 2006 s.r.o. - dodatek č. 4 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva
14 VLS s.p. Karlovy Vary - smlouva o zřízení věcného břemene „Vodovod a kanalizace Dolní
Lomnice“
15 Výkaz činnosti SDH Kyselka
16 Protokol o kontrole OSSZ
17 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kyselka za rok 2015
18 Různé
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 2/4/2016 bylo schváleno.
Ad 3

Kontrola usnesení

Starosta podal informaci o plnění usnesení ze dne 9. 3. 2016.
ZO bere na vědomí
Ad 4

Výběr zhotovitele zakázky malého rozsahu „Oprava povrchu místní komunikace velkoplošná výsprava prostranství u kostela sv. Václava v Radošově“

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

Návrh usnesení:
ZO akceptuje výsledky výběrového řízení, kdy nejvýhodnější nabídku předložila společnost ALGON a.s.,
Ringhofferova 1/115, Praha 5 ve výši 1 045 089,32 Kč. ZO dále rozhodlo, že investiční akce „Oprava
povrchu místní komunikace - velkoplošná výsprava prostranství u kostela sv. Václava v Radošově“ nebude
realizována z důvodu nezískání dotačních prostředku z MMR ČR.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 3/4/2016 bylo schváleno.
Ad 5

Výběr zhotovitele zakázky malého rozsahu „Základní škola Kyselka – modernizace
elektroinstalace 1. etapa“

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 ICS- systém s.r.o., Hory 106, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 25225049,
který předložili nejvýhodnější nabídku na zhotovení akce „Základní škola Kyselka – modernizace
elektroinstalace 1. etapa“ ve výši 1 391 027,58 Kč včetně DPH. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

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

Pořízení úklidového stroje pro tělocvičnu ZŠ a MŠ Kyselka - výběr dodavatele

ZO projednalo předložené cenové nabídky na pořízení úklidového stroje pro potřeby tělocvičny ZŠ a MŠ
Kyselka.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s pořízením úklidového stroje pro účely úklidu sportovního povrchu tělocvičny ZŠ a MŠ Kyselka
v ceně 65 641,-Kč. ZO dále souhlasí s čerpáním finančních prostředků, na pořízení uvedeného úklidového
stroje, z rezervního fondu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kyselka.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 5/4/2016 bylo schváleno.
Ad 7

Zřízení služby obce Kyselka pro seniory - vyhodnocení ankety

Starosta obce informoval ZO o průběhu anketního šetření ohledně služeb pro seniory. Vyhodnocení šetření
proběhne v následujícím období.
ZO bere na vědomí
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Ad 8

Žádost SK Kyselka o snížení plateb za užívání tělocvičny

ZO projednalo doručenou žádost o snížení případně úplné zrušení úhrady za tělocvičnu pro účely SK
Kyselka.
Ředitelka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kyselka poskytla ZO vysvětlení, že již v této době mají mladší
žáci a dorost pronájem tělocvičny zdarma. Další slevu pro dospělé hráče již nelze poskytnout. ZO dále
uvádí, že stanovené ceny jsou plně v gesci příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kyselka.
ZO bere na vědomí
Ad 9

Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kyselka za rok 2015

Starosta seznámil ZO s Žádostí o přerozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Kyselka za rok 2015.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí, aby hospodářský výsledek z hlavní činnosti ve výši 182 351,92 Kč
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kyselka k 31. 12. 2015, byl v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, převeden do rezervního fondu v částce 92 351,92 Kč a do
fondu odměn v částce 90 000,- Kč. Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši 71 821,- Kč bude
v plné výši převeden do rezervního fondu.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 6/4/2016 bylo schváleno.
Ad 10 Dotace - informace k aktuálnímu stavu žádostí
Starosta podal informace ZO o aktuálním stavu žádostí o dotační prostředky.
ZO bere na vědomí
Ad 11 Finanční výbor
Ad 11.1 Rozpočtové opatření
Předseda finančního výboru podal informaci o rozpočtovém opatření č. 01/2016 ze dne 12. 4. 2016

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 01/2016 ze dne 12. 4. 2016
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č.7/4/2016 bylo schváleno.
Ad 11.2 Kontrola finančního výboru u příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kyselka
Předseda finančního výboru předložil zápis z kontroly provedené u příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Kyselka. Předmětem kontroly bylo přezkoumání Výroční zprávy o hospodaření za rok 2015, rozbor
hospodaření, kontrola účtů a namátková kontrola vybraných dokladů. Finanční výbor neshledal žádné
závažné nedostatky.
ZO bere na vědomí
Ad 12 Zapůjčení historické vázy do muzea Mattoni
Starosta seznámil ZO s žádostí společnosti KMV a.s o zapůjčení historické vázy lázeňského parku v obci
Kyselka. Účele zapůjčení je muzejní expozice v objektu Muzea Mattoni v Kyselce.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí se zapůjčení historické vázy z lázeňského parku v obci Kyselka, zhotovené společností
Vileroy&Bosch a restaurované v roce 2010, za účelem muzejní expozice v objektu Muzea Mattoni
v Kyselce. Podmínkou zapůjčení je uzavření smlouvy o výpůjčce.
Výsledek hlasování:

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 8/4/2016 bylo schváleno.

Kyselka část Radošov 118
362 72 Kyselka

tel +420 353 941 127
fax +420 353 941 289

e-mail starosta@obeckyselka.cz
www.obeckyselka.cz

strana 3 z 5

IČ 00254762

Bankovní spojení
KB, a.s., Karlovy Vary, č.ú. 3320341/0100

Ad 13 KSM 2006 s.r.o. - dodatek č. 4 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva
ZO projednalo předložený návrh přepracovaného dodatku č. 4 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení
předkupního práva se společností KSM 2006 s.r.o.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 ke kupní smlouvě o zřízení předkupního práva s KSM s.r.o.,
v předloženém znění, který řeší narovnání majetkoprávních vztahů a zřízení věcného břemene pojezdu
a chůze.
Výsledek hlasování:

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 9/4/2016 bylo schváleno.
Ad 14 VLS s.p. Karlovy Vary - smlouva o zřízení věcného břemene „Vodovod a kanalizace Dolní
Lomnice“
ZO projednalo návrh smlouvy o zřízení věcného břemene „Vodovod a kanalizace Dolní Lomnice“

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s uzavření smlouvy o podmínkách vybudování vodovodu a kanalizace a zřízení věcného
břemene na stavbu „Vodovod a kanalizace Dolní Lomnice“ se společností VLS ČR s.p. Břemeno bude
zřízeno pro pozemek p. č. 415 v k.ú. Kyselka u Hradiště ve vlastnictví obce Kyselka.
Výsledek hlasování:

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 10/4/2016 bylo schváleno.
Ad 15 Výkaz činnosti SDH Kyselka
Starosta podal informaci o průběhu činnosti SDH a JSDH Kyselka
ZO bere na vědomí
Ad 16 Protokol o kontrole OSSZ
Starosta seznámil ZO s Protokolem o kontrole č. 235/16/442 OSSZ Karlovy Vary o kontrole plnění
povinností v nemocenském pojištění , v oblasti pojistného a povinností v důchodovém pojištění. Kontrolou
nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
ZO bere na vědomí
Ad 17 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kyselka za rok 2015
Starosta seznámil ZO se Zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření Obce Kyselka za rok 2015 na
základě kontroly KÚKK. Kontrolou nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
ZO bere na vědomí
Ad 18 Různé
Ad 18.1
Finanční dar od společnosti KMV a.s.
Starosta předložil ZO návrhy darovacích smluv na poskytnutí finančních darů pro účely obnov dětských hřišť
v obci Kyselka.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s přijmutím finančního daru ve výši 150 000,-Kč od společnosti Karlovarské minerální vody a.s.,
Horova 3, 360 01 Karlovy Vary, na obnovu dětského hřiště u panelových domů v obci Kyselka.
Výsledek hlasování:

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 11/4/2016 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s přijmutím finančního daru ve výši 150 000,-Kč od společnosti Karlovarské minerální vody a.s.,
Horova 3, 360 01 Karlovy Vary, na obnovu dětského hřiště v obecním parku u kina v obci Kyselka.
Výsledek hlasování:

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 12/4/2016 bylo schváleno.
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Ad 18.2

Oprava věže budovy „Jindřichův dvůr“ č.p. 73 v k.ú. Kyselka.

ZO pověřuje starostu obce zjištěním podrobných informací o čerpání daru ze sbírky zřízené za účelem
opravy věže budovy „Jindřichův dvůr“ č.p. 73 v k.ú. Dále ZO doporučuje uspořádání prezentace,
k uvedenému tématu, ze strany společnosti Lázně Kyselka o.p.s.

Jednání bylo ukončeno ve 21:45 hodin
Zapsal:

Mgr. Jana Vlková

Ověřili:

Martin Usler
Mgr. Ivan Němec

Aleš Labík
starosta obce Kyselka

Vyvěšeno: 22. 4. 2016
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