OBEC KYSELKA
Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

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

Č. j. :

Kyselka/407/15/KY

Usnesení
z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2015 konaného dne 9. 9. 2015,
od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kyselce
Přítomni:

Mgr. Jana Jakabová, Aleš Labík, Lenka Lasáková (od 18:15 h), Mgr. Ivan Němec, Tomáš
Petrilák, Martin Usler, Mgr. Jana Vlková, Mgr. Vladimír Zicha

Omluveni:

Dagmar Jahičová

Hosté:

Roman Starý, Jiří Hirschau, Hoai Nam Nguyen, Kristýna Formánková, Vladimír Uman EnerUm a.s.

Zasedání Zastupitelstva obce Kyselka bylo zahájeno v 18:00 hodin konstatováním, že je přítomno 7 členů,
což je nadpoloviční většina členů, a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

Ad 1.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Starosta obce navrhl zapisovatele Mgr. Vladimíra Zichu.
Starosta obce navrhl ověřovatele zápisu Mgr. Ivana Němce a pana Martina Uslera.

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

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 1/9/2015 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:
-

-

Kamenná zídka na pozemku p. p. č.1236/1 v k. ú. Radošov u Kyselky
Žádost o povolení kácení na pozemku p.č. 993/17 v k. ú. Radošov u Kyselky
Žádost o povolení kácení na pozemku p.č. 993/15 v k. ú. Radošov u Kyselky
Prodej pozemku p.č. 791/2 v k. ú. Radošov u Kyselky
Registrace akce „Pořízení zvonu do kapličky v Nové Kyselce“
Výběr zhotovitele na akci „Pořízení zvonu do kapličky v Nové Kyselce“
Projektové záměry - MAS KHZ 2014-2023
Osoba oprávněná nařizovat a schvalovat přípustnost účetních operací
Žádost o souhlas s provedením stavby na pozemku p. p. č. 570/7 v k. ú. Nová Kyselka

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. Prezentace plánované investice společnosti EnerUm a.s. - MVE při levé straně jezu v Radošově
4. Kontrola usnesení
5. Projednání nájemní smlouvy na obecní byty v objektu č.p. 178 Radošov
6. Přidělení obecních nájemních bytů v objektu č.p. 178 Radošov
7. Finanční výbor
8. Stavební komise
8.1
Garážové stání v Nové Kyselce č.p.3
8.2
Kamenná zídka na pozemku p. p. č.1236/1 v k. ú. Radošov u Kyselky
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8.3
Žádost o povolení kácení na pozemku p.č. 993/17 v k. ú. Radošov u Kyselky
8.4
Žádost o povolení kácení na pozemku p.č. 993/15 v k. ú. Radošov u Kyselky
9. Postoupení nájemní smlouvy na část pozemku p. p. č. 995/1 v k. ú. Radošov u Kyselky
10. Výběr zhotovitele na akci „CYKLOSTEZKA OHŘE - VYHLEDÁVACÍ STUDIE DUBINA KYSELKA - RADOŠOV“
11. Různé
11.1
Prodej pozemku p.č. 791/2 v k. ú. Radošov u Kyselky
11.2
Registrace akce „Pořízení zvonu do kapličky v Nové Kyselce“
11.3
Výběr zhotovitele na akci „Pořízení zvonu do kapličky v Nové Kyselce“
11.4
Projektové záměry - MAS KHZ 2014-2023
11.5
Osoba oprávněná nařizovat a schvalovat přípustnost účetních operací
11.6
Žádost o souhlas s provedením stavby na pozemku p. p. č. 570/7 v k. ú. Radošov
u Kyselky
Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 2/9/2015 bylo schváleno.

Ad 3

Prezentace plánované investice společnosti EnerUm a.s. - MVE při levé straně
jezu v Radošově

Zástupce společnosti EberUm a.s., Dobříň, IČ: 28709837 podal informace o záměru výstavby a provozování
MVE při levé straně jezu na řece Ohři v Radošově.
ZO bere na vědomí

Ad 4.

Kontrola usnesení

Starosta podal informaci o plnění usnesení ze dne 27.8.2015
ZO bere na vědomí

Ad 5.

Projednání nájemní smlouvy na obecní byty v objektu č.p. 178 Radošov

ZO projednalo předloženou smlouvu na pronájem bytových jednotek v objektu č. p. 178 Radošov. ZO
doplnilo podmínky pro omezení chovu domácího zvířectva a omezení práv uživatele (nájemce) bytu.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí se zněním smlouvy o pronájmu obecních bytových jednotek v objektu č. p. 178 Radošov
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 3/9/2015 bylo schváleno.

Ad 6

Přidělení obecních nájemních bytů v objektu č.p. 178 Radošov

Starosta podal informaci o zveřejněném záměru na pronájem obecních bytů v objektu č. p. 178 Radošov
a předložil žádosti doručené v řádném termínu k posouzení. Dále zopakoval usnesení č. 5/7/2015 ze
7. zasedání Zastupitelstvu obce konaného dne 1. 7. 2015, kdy byly stanoveny kritéria pro výběr
nejvhodnějších nájemníků, dále zopakoval podmínky uvedené ve zveřejněném záměru.
Doručeno bylo celkem pět žádostí, ZO vybralo tři uchazeče a následně přidělilo bytové jednotky
s přihlédnutím na požadavky uchazečů.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s přidělením bytových jednotek v objektu č. p. 178 Radošov stojící na pozemku parc. č. st.
324, v katastrálním území Radošov u Kyselky v souladu s usnesením č. 5/7/2015 ze dne 1. 7. 2015 dle
následujícího seznamu.
Byt č. 178/1 ve skladbě 2+1 o výměře 59,5 m2 přidělen uchazeči jménem Hoai Nam Nguyen
2
Byt č. 178/2 ve skladbě 2+1 o výměře 61,5 m přidělen uchazeči jménem Štefan Malý
Byt č. 178/1 ve skladbě 3+1 o výměře 88,4 m2 přidělen uchazeči jménem Michaela Lafatová
Základní nájemné je stanoveno 60,-Kč/m2 a dále budou připočteny zálohy za služby spojené s užíváním
bytu a úhrady za vybavení bytu.
Výsledek hlasování:
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1
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Usnesení č. 4/9/2015 bylo schváleno.

Ad 11.1 Prodej pozemku p.č. 791/2 v k.ú. Radošov u Kyselky
ZO projednalo prodej pozemku p. č. 791/2 v k.ú. Radošov u Kyselky. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn a
zájem projevili manželé Martin a Naděžda Šiplovi. Jiný zájemce se nepřihlásil.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s prodejem obecního pozemku p. č. 791/2 v k.ú. Radošov u Kyselky, zájemcům Martinovi
2
2
a Naděždě Šiplovým, o celkové výměře 1227 m dle platného ceníku t.j. 75,-Kč/m .
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 5/9/2015 bylo schváleno.

Ad 7

Finanční výbor

Předseda Finančního výboru podal informaci o rozpočtovém opatření č. 7/2015 ze dne 9. 9. 2015.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 7/2015 ze dne 9. 9. 2015.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 6/9/2015 bylo schváleno.

Ad 8

Stavební komise

Ad 8.1

Garážové stání v Nové Kyselce č. p. 3

Stavební úřad v Kyselce požádal o dodatečné vyjádření k provedení stavby „Garážové stání v Nové Kyselce
č. p. 3“. ZO konstatuje, že stavebnice Světlana Havigerová, Nová Kyselka 3 nesplnila zákonnou povinnost
zahájit stavební řízení před započetím stavby. Vlastník stavby projevil zájem na dodatečném povolení,
jednal rychle a žádost o dodatečné povolení stavby včetně předepsaných podkladů podal včetně
souhlasných stanovisek majitelů sousedních parcel.

Návrh usnesení:
ZO dodatečné souhlasí s provedením stavby „Garážové stání v Nové Kyselce č. p. 3“ s odůvodněním, že
stavba není umístěna v rozporu se záměry územního plánování, není prováděna či provedena na pozemku,
kde to zvláštní právní předpis zakazuje a není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu.
Výsledek hlasování:

PRO:

6

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

2

Usnesení č. 7/9/2015 bylo schváleno.

Ad 8.2

Kamenná zídka na pozemku p. p. č.1236/1 v k.ú. Radošov u Kyselky

Starosta upozornil ZO na havarijní stav opěrné zídky na pozemku p. p. č. 1236/1 v k.ú. Radošov u Kyselky.
ZO prověří vlastnické vztahy a zajistí odborné stanovisko.
ZO bere na vědomí

Ad 8.3

Žádost o povolení kácení na pozemku p. p. č. 993/17 v k.ú. Radošov u Kyselky

ZO projednalo žádost o pokácení stromu rostoucího mimo les na pozemku p. p. č. 993/17 v k.ú. Radošov
u Kyselky.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s pokácením stromu rostoucího mimo les, na pozemku p. p. č. 993/17 v k. ú. Radošov
u Kyselky, ve vlastnictví žadatele Jiřího a Marie Korešových, Jateční 5, Karlovy Vary, dle předložené
žádosti.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 8/9/2015 bylo schváleno.

Ad 8.4

Žádost o povolení kácení na pozemku p. p. č. 993/15 v k. ú. Radošov u Kyselky
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ZO projednalo žádost o pokácení stromu rostoucího mimo les na pozemku p. p. č. 993/15 v k. ú. Radošov
u Kyselky.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s pokácením stromu rostoucího mimo les, na pozemku p. p. č. 993/17 v k. ú. Radošov
u Kyselky, ve vlastnictví žadatelky Zdenky Šilinkové, Buchenvaldská 800/53, Karlovy Vary, dle předložené
žádosti.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 9/9/2015 bylo schváleno.

Ad 9

Postoupení nájemní smlouvy na část pozemku p. p. č. 995/1 v k. ú. Radošov
u Kyselky

ZO projednalo záměr postoupit nájemní smlouvy na část pozemku p. p. č. 995/1 v k. ú. Radošov u Kyselky
2
o výměře 192 m .

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s postoupením nájemní smlouvy na část pozemku p. p. č. 995/1 v k.ú.Radošov u Kyselky
o výměře 192 m2. Původní nájemce je Monhartová Jana, nar. 23. 03. 1957 a Monhart Jan, nar. 21. 08. 1951
bytem Radošov 164, Kyselka, nový nájemce bude Bradnová Karla, nar. 17. 10. 1947 a Bradna Jiří, nar. 29.
03. 1946, bytem Radošov 165, Kyselka, pronajímatelem zůstává Obec Kyselka. Záměr byl zveřejněn
v souladu s § 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb. - o obcích.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 10/9/2015 bylo schváleno.

Ad 10

Výběr zhotovitele na akci „CYKLOSTEZKA OHŘE - VYHLEDÁVACÍ STUDIE
DUBINA - KYSELKA - RADOŠOV“

Starosta podal informaci o nabídkovém řízení a výsledku hodnotící komise.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s výběrem zhotovitele na akci „CYKLOSTEZKA OHŘE - VYHLEDÁVACÍ STUDIE DUBINA KYSELKA - RADOŠOV“, kdy MgA. Pavla Wiszczorová, Náměstí Dr. Beneše 1321/15, Chomutov, IČ:
64190781, předložila nejvýhodnější nabídku ve výši 94.000,-Kč. Výběr zhotovitele proběhl v souladu se
Směrnicí č.1/2015 obce Kyselka k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 11/9/2015 bylo schváleno.

Ad 11.2 Registrace akce „Pořízení zvonu do kapličky v Nové Kyselce“
Starosta seznámil s výsledky žádosti o dotaci podané na MMR - program Podpora obnovy a rozvoje
venkova, dotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci, na akci „Pořízení zvonu do
kapličky v Nové Kyselce“

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s poskytnutím dotace od MMR z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 - dotační
titul č.4“ ve výši 55.000,-Kč na realizaci akce „Pořízení zvonu do kapličky v Nové Kyselce“
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 12/9/2015 bylo schváleno.

Ad 11.3 Výběr zhotovitele na akci „Pořízení zvonu do kapličky v Nové Kyselce“
Starosta podal informaci o nabídkovém řízení a výsledku hodnotící komise.

Návrh usnesení:

ZO souhlasí s výběrem zhotovitele na akci „Pořízení zvonu do kapličky v Nové Kyselce“, kdy společnost
Jan Šeda, Tůmova 527, Kostelec nad Orlicí, IČ 87332108,předložila nejvýhodnější nabídku ve výši
82.270,-Kč. Výběr zhotovitele proběhl v souladu se Směrnicí č.1/2015 obce Kyselka k zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu.
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Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 13/9/2015 bylo schváleno.

Ad 11.4 Projektové záměry - MAS KHZ 2014-2023
Starosta podal informaci ohledně činnosti MAS Krušné hory a možnosti čerpání dotací v období 2014 2023. Starosta sestaví na základě podnětů seznam projektů, který bude podkladem pro nastavení čerpání
finančních prostředků přes MAS KH v příštím plánovacím období.
ZO bere na vědomí

Ad 11.5 Osoba oprávněná nařizovat a schvalovat přípustnost účetních operací
Starosta navrhl ustanovit Mgr. Ivana Němce jako osobu oprávněnou nařizovat a schvalovat přípustnost
účetních operací.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje Mgr. Ivana Němce osobou oprávněnou nařizovat a schvalovat přípustnost účetních operací.
Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

1

Usnesení č. 14/9/2015 bylo schváleno.

Ad 11.6 Žádost o souhlas s provedením stavby na pozemku p. p. č. 570/7 v k. ú. Radošov
u Kyselky
ZO projednalo žádost o souhlas s provedením stavby na pozemku p. p. č.570/7 v k. ú. Radošov u Kyselky
na základě předložené dokumentace. Žadatelem je vlastník pozemku Jan Blažek, Hlavní třída 738, 363 01
Ostrov.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s provedením stavby na pozemku p. p. č. 570/7 v k. ú. Radošov u Kyselky dle předložené
projektové dokumentace. Stavba je v souladu územním plánem a není v rozporu s obecnými požadavky na
výstavbu.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 15/9/2015 bylo schváleno.

Zapsal:

Mgr. Vladimír Zicha

Ověřili:

Mgr. Ivan Němec
Martin Usler
Aleš Labík
starosta obce Kyselka

Vyvěšeno: 18. 9. 2015
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