OBEC KYSELKA
Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

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

Č. j. :

Kyselka/505/15/KY

Usnesení
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2015 konaného dne 4. 11. 2015,
od 18:00 hodin ve společenském sále v restauraci Na špici v Radošově
Přítomni:

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

Omluveni:

0

Hosté:

veřejnost

Zasedání Zastupitelstva obce Kyselka bylo zahájeno v 18:00 hodin konstatováním, že je přítomno 9 členů,
což je nadpoloviční většina členů, a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

Ad 1

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Starosta obce navrhl zapisovatelku Dagmar Jahičovou.
Starosta obce navrhl ověřovatele zápisu pana Tomáše Petriláka a Martina Uslera.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kyselka (dále jen ZO) schvaluje zapisovatelku Dagmar Jahičovou a ověřovatele zápisu
pana Tomáše Petriláka a Martina Uslera.
Výsledek hlasování:

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 1/11/2015 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:
-

Žádost o úpravu krajnice u místní komunikace na p. p. č. 1235/2 v k.ú. Radošov
Výběr zhotovitele na akci „Informační a orientační systém obce Kyselka“
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „OPRAVA PROSTRANSTVÍ U KOSTELA SV. VÁCLAVA“
Dodatek č. 4 k pojištění majetku obce Kyselka.

K návrhu programu nebyly vzneseny další návrhy na doplnění:
ZO schvaluje následující program zasedání:
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření č. 9/2015
Žádost o dokoupení části pozemku p. č. 252/1 v k.ú. Radošov u Kyselky
Žádost o závazné stanovisko ke stavbě „KYSELKA - LÖSCHNERŮV PAVILON - ZASTŘEŠENÍ
KORIDORU A STÁČECÍ HALY“
Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ v Kyselce
Zařazení dešťové kanalizace, komunikací, veřejného osvětlení a rozhlasu, převzatých od společnosti KSM
2006 s.r.o., do majetku obce Kyselka.
Žádost o úpravu krajnice u místní komunikace na p. p. č. 1235/2 v k.ú. Radošov
Výběr zhotovitele na akci „Informační a orientační systém obce Kyselka“
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „OPRAVA PROSTRANSTVÍ U KOSTELA SV. VÁCLAVA“
Dodatek č.4 k pojištění majetku obce Kyselka.
Veřejná diskuse s občany
Různé
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Výsledek hlasování:

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 2/11/2015 bylo schváleno.

Ad 3

Kontrola usnesení

Starosta podal informaci o plnění usnesení ze dne 7. 10. 2015
ZO bere na vědomí

Ad 4

Rozpočtové opatření č. 9 / 2015

Předseda Finančního výboru podal informaci o rozpočtovém opatření č. 9 / 2015 ze dne 30. 10. 2015.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 9 / 2015 ze dne 30. 10. 2015.
Výsledek hlasování:

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 3/11/2015 bylo schváleno.

Ad 5

Žádost o dokoupení části pozemku p. č. 252/1 v k.ú. Radošov u Kyselky

ZO projednalo žádost o dokoupení části pozemku p. č. 252/1 v k. ú. Radošov u Kyselky ve vlastnictví Obce
Kyselka v k. ú. Radošov u Kyselky sousedící s pozemkem p. č. 225/3 v k. ú. Radošov Kyselky ve vlastnictví
žadatele.
Stavební komise provedla šetření na místě za přítomnosti žadatele a konstatuje, že případný prodej
zmiňované části pozemku nijak neomezí přístup k okolním pozemkům a doporučuje žádosti vyhovět.
Žadatel zajistí na své náklady vypracování geometrického plánu a následně bude záměr prodeje zveřejněn.
ZO bere na vědomí

Ad 6

Žádost o závazné stanovisko ke stavbě „KYSELKA - LÖSCHNERŮV PAVILON ZASTŘEŠENÍ KORIDORU A STÁČECÍ HALY“

ZO projednalo žádost společnosti MEDIKA projekt K. V. s.r.o. zastupující investora KMV a.s. Předmětem
žádosti je závazné stanovisko ke stavbě v rámci 2. etapy rekonstrukce Löschnerova pavilonu.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí se stavbou „KYSELKA - LÖSCHNERŮV PAVILON - ZASTŘEŠENÍ KORIDORU A STÁČECÍ
HALY“ dle předložené projektové dokumentace.
Výsledek hlasování:

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 4/11/2015 bylo schváleno.

Ad 7

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ v Kyselce

ZO projednalo Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ v Kyselce za období 2014/2015. Ředitelka příspěvkové
organizace Základní a Mateřské školy v Kyselce podala k předložené Výroční zprávě podrobné informace.
Žádné námitky nebyly vzneseny.
ZO bere na vědomí

Ad 8

Zařazení dešťové kanalizace, komunikací, veřejného osvětlení a rozhlasu,
převzatých od společnosti KSM 2006 s.r.o., do majetku obce Kyselka.

Do vlastnictví obce Kyselka jsou převáděny inženýrské sítě:
-

dešťová kanalizaci, jejíž užívání bylo povoleno kolaudačním rozhodnutím č. 16715/SÚ/14/PI ze dne
27.2.2015

-

komunikaci na pozemku p.č. 84/3, 84/7, 84/8, 84/9, 84/10, 84/11, 84/14, 737/1, 749/7 v k.ú. Radošov u
Kyselky, jejíž užívání bylo povoleno kolaudačním rozhodnutím č. 3468/SÚ/15Geb ze dne 21.5.2015

-

veřejné osvětlení, jehož užívání bylo povoleno kolaudačním rozhodnutím č. 330 ze dne 9.6.2015

-

veřejný rozhlas, jehož užívání bylo povoleno kolaudačním rozhodnutím č. 330 ze dne 9.6.2015
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Návrh usnesení:
ZO souhlasí se zařazením komunikace na pozemcích p.č. 84/3, 84/7, 84/8, 84/9, 84/10, 84/11, 84/14, 737/1,
749/7 v k.ú. Radošov u Kyselky v hodnotě 4.348.953,- Kč, dešťové kanalizace v hodnotě 2.925.675,- Kč,
veřejného osvětlení v hodnotě 468.403,- Kč a místního rozhlasu v hodnotě 131.356,- Kč, vše na základě
předložených rozpočtů.
Výsledek hlasování:

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 5/11/2015 bylo schváleno.

Ad 9

Žádost o úpravu krajnice u místní komunikace na p. p. č. 1235/2 v k. ú. Radošov

Starosta informoval ZO s žádostí občanů o úpravu krajnice místní komunikace, kdy požadují úpravu, která
by umožnila parkování vozidel. Starosta prověří technické a legislativní možnosti případných úprav.
ZO bere na vědomí

Ad 10

Výběr zhotovitele na akci „Informační a orientační systém obce Kyselka“

Starosta podal informaci o nabídkovém řízení a výsledku hodnotící komise.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s výběrem zhotovitele na akci „Informační a orientační systém obce Kyselka“, kdy společnost
HPN projekt s.r.o., Obrataň, IČ: 1512595, předložila nejvýhodnější nabídku ve výši 56.746,-Kč. Výběr
zhotovitele proběhl v souladu se Směrnicí č.1/2015 obce Kyselka k zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.
Výsledek hlasování:

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 6/11/2015 bylo schváleno.

Ad 11

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „OPRAVA PROSTRANSTVÍ U KOSTELA
SV. VÁCLAVA“

Starosta předložil znění dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo (SoD) na akci „OPRAVA PROSTRANSTVÍ
U KOSTELA SV. VÁCLAVA“. V souvislosti s provedením víceprací a méněprací se upravuje celková cena díla,
sjednaná v čl. 3. odst. 1. SoD z částky 1.209.981,54 Kč vč. DPH na částku 769.359,- Kč vč. DPH. Dále
došlo k dohodě o prodloužení termínu ukončení stavby.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s uzavřením Dodatku č.1 k SoD ze dne 20. 8. 2015 na akci „OPRAVA PROSTRANSTVÍ
U KOSTELA SV. VÁCLAVA“ na změnu ceny díla z částky 1.209.981,54 Kč vč. DPH na částku 769.359,- Kč
vč. DPH a na prodloužení termínu ukončení stavby na 30. 10. 2015.
Výsledek hlasování:

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 7/11/2015 bylo schváleno.

Ad 12

Dodatek č. 4 k pojištění majetku obce Kyselka

ZO projednalo návrh dodatku č. 4 k stávajícímu pojištění majetku obce Kyselka. Dodatek obsahuje aktuální
znění pojistné smlouvy a dopojištění „Parkového altánu„. Návrh obsahuje navýšení ročního pojistného
u živelného pojištění ze 74.640,- Kč na 74.855,- Kč .

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s uzavření Dodatku č. 4 k pojistné smlouvě uzavřené mezi obcí Kyselka na straně pojistníka
a společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., a.s. na straně pojistitele, kdy předmětem dodatku je navýšení
celkové pojistné částky o 500.000,- Kč a výše pojistného se za rok se navyšuje o 215,-Kč.

Ad 13

Veřejná diskuse s občany

Prezentace starosty o proběhlých i plánovaných akcích.
Veřejná diskuse proběhla za účasti 16-ti občanů. Z diskuse vzešlo několik podnětů a připomínek, kterými se
bude ZO zabývat:
-

prostor pro setkávání zájmových skupin, ruční práce, keramika a pod.
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-

prověřit funkčnost kanalizace v Radošově

-

lavička k zastávce za kostelem sv. Václava v Radošově ve směru na Velichov

-

chodníky

Jednání bylo ukončeno ve 20:00 hodin

Zapsal:

Dagmar Jahičová

Ověřili:

Tomáš Petrilák
Martin Usler
Aleš Labík
starosta obce Kyselka

Vyvěšeno: 13. 11. 2015
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