OBEC KYSELKA
Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

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

Č. j. :

Kyselka/287/15/KY

Usnesení
ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2015 konaného dne 1. 7. 2015,
od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kyselce
Přítomni:

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

Omluveni:

0

Hosté:

Nguyen Hoai Nam

Zasedání Zastupitelstva obce Kyselka bylo zahájeno v 18.00 hod. 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 paní Dagmar Jahičovou
Starosta obce navrhl ověřovatele zápisu paní Mgr. Janu Vlkovou a pana Tomáše Petriláka

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

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 1/7/2015 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:
-

Návrh na směnu pozemků v lokalitě Rodošov u hřbitova
Žádost o souhlasné stanovisko s dokončením stavby na p.p.č.328, 789/4, 789/5 v k.ú.
Radošov u Kyselky
Poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na Podporu jednotek sboru dobrovolných
hasičů.
Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p.p.č. 928/3 v k.ú. Radošov u Kyselky
Žádost o pronájem části pozemku p.p. č.993/1 v k.ú. Radošov u Kyselky
Revize lávky pro pěší v Kyselce
Velkoplošná výsprava prostranství u kostela sv. Václava v Radošově
Darovací smlouva od společnosti KMV a.s.

K návrhu programu nebyly vzneseny další návrhy na doplnění.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje následující program zasedání:
Navržený program:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Kontrolní výbor
5. Stavební komise
5.1 Návrh na směnu pozemků v lokalitě Rodošov u hřbitova
5.2 Žádost o souhlasné stanovisko s dokončením stavby na p.p.č.328, 789/4, 789/5 v k.ú.
Radošov u Kyselky

6.

Žádost ZŠ a MŠ Kyselka o čerpání finančních prostředků z investičního fondu
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7.

Žádost společnosti Česká krajina o bezplatnou výpůjčku obecních pozemků v části Nová
Kyselka
8. Návrh na bezúplatný převod pozemkových parcel v k.ú. Radošov u Kyselka z majetku
Karlovarského kraje do majetku obce
9. Darovací smlouva na peněžitý dar společnosti Lázně Kyselka o.p.s.
10. Stanovení pravidel pro přidělování obecních bytů v č.p. 178
11. Poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na Podporu jednotek sboru dobrovolných
hasičů.
12. Různé
12.1 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p.p.č. 928/3 v k.ú. Radošov u Kyselky
12.2 Žádost o pronájem části pozemku p.p.č.993/1 v k.ú. Radošov u Kyselky.
12.3 Revize lávky pro pěší v Kyselce
12.4 Velkoplošná výsprava prostranství u kostela sv. Václava v Radošově
12.5 Darovací smlouva od společnosti KMV a.s.

13. Finanční výbor
Výsledek hlasování:

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 2/7/2015 bylo schváleno.

Ad 3.

Kontrola usnesení

Starosta podal informaci o plnění usnesení.
ZO bere na vědomí

Ad 4

Kontrolní výbor

Předsedkyně kontrolního výboru paní Dagmar Jahičová podala zprávu z provedených kontrol, které se
týkaly provádění výběrových řízení malého rozsahu a plnění usnesení a zápisů ze zasedání zastupitelstva.
Kontrolní výbor neshledal žádné nedostatky.
ZO bere na vědomí

Ad 5
Ad 5.1

Stavební komise
Návrh na směnu pozemků v lokalitě Rodošově u hřbitova

Starosta seznámil ZO s návrhem řešení na narovnání vlastnických vztahů týkající se části pozemku
p.p.č. 802 v k.ú. Radošov u Kyselky ve vlastnictví obce Kyselka a sousedících pozemků p. p. č. 801 a 800/1
v k.ú. Radošov u Kyselky ve vlastnictví žadatele Ing. Pavla Riegera.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí se směnou části pozemku p.p.č. 800/1 v k.ú. Radošov u Kyselky ve vlastnictví žadatele Ing.
Pavla Riegera s částí pozemku p.p.č. 791/2 v k.ú. Radošov u Kyselky ve vlastnictví obce Kyselka. Dále
souhlasí s odprodejem zbývající části pozemku p.p.č. 791/2 v k.ú. Radošov u Kyselky přímému zájemci.
Starosta prověří současné smluvní vztahy týkající se pozemku. Záměr směny a prodeje bude v souladu
s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb. řádně zveřejněn.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

1

Usnesení č. 3/7/2015 bylo schváleno.

Ad 5.2

Žádost o souhlasné stanovisko s dokončením stavby na p.p.č. 328, 789/4, 789/5
v k.ú. Radošov u Kyselky

ZO projednalo žádost o souhlasné stanovisko s dokončením stavby zahradní chaty. Žadatelem je pan Miloš
Palice, Radošov 69, 36272 Kyselka.

Návrh usnesení:
ZO konstatuje, že platí usnesení č. 6/5/2013 ze dne 2. 5. 2013, kdy již bylo vyhověno žádosti o souhlasné
stanovisko k vybudování přístavby zahradní chaty na st. p. č. 328 v k.ú. Radošov u Kyselky. Dále ZO
konstatuje, že žadatel pan Miloš Palice, Radošov 69, 36272 Kyselka nesplnil podmínku oznámení místně
příslušnému stavebnímu úřadu.
Výsledek hlasování:

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 4/7/2015 nebylo schváleno.
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Ad 10

Stanovení pravidel pro přidělování obecních bytů

Starosta informoval ZO o provedení vkladu vlastnického práva obce Kyselka k bytovým jednotkám v objektu
č.p. 178 Radošov u Kyselky s právními účinky k 25.05.2015. ZO projednalo pravidla pro přidělování bytů ve
vlastnictví obce Kyselka v domě č.p. 178 Radošov u Kyselky.

Návrh usnesení:
ZO si vyhrazuje právo rozhodnout o žádostech na přidělení bytových jednotek ve vlastnictví obce Kyselka
v objektu č.p. 178 Radošov u Kyselky v souladu s pravidly, kdy žadatel splní podmínky sociální a pracovní
potřebnosti pro obec Kyselku. Podrobné nájemní podmínky budou zveřejněny nejpozději do 7.8.2015.
Výsledek hlasování:

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 5/7/2015 bylo schváleno.

Ad 6

Žádost ZŠ a MŠ Kyselka o čerpání finančních prostředků z investičního fondu

Starosta předložil žádost příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kyselka o čerpání finančních prostředků
z investičního fondu na úhradu opravy podlahy chodby prostorách sportovní haly u ZŠ a MŠ Kyselka.
Současně byly předloženy tři cenové nabídky na provedení oprav.

Návrh usnesení:
ZO Kyselka souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky firmy Karel Dolejší, Velichov 50, IČ: 61182711 ve
výši 49.250,-Kč na provedení opravy přilehlých prostor (chodby) sportovní haly u ZŠ a MŠ Kyselka. ZO dále
souhlasí s žádostí příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kyselka o čerpání finančních prostředků z investičního
fondu na úhradu opravy přilehlých prostor (chodby) sportovní haly u ZŠ a MŠ Kyselka ve výši 49.250,-Kč.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

1

Usnesení č. 6/7/2015 bylo schváleno.

Ad 7

Žádost společnosti Česká krajina o bezplatnou výpůjčku obecních pozemků
v části Nová Kyselka

ZO projednalo žádost společnosti Česká krajina o.p.s, Kutná Hora o bezplatnou výpůjčku pozemků ve
vlastnictví obce Kyselka za účelem realizace projektu týkající se chovu zubra evropského.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s bezplatným vypůjčením pozemků p.p.č. 241, 258/2, 258/3 v k.ú. Nová Kyselka ve vlastnictví
obce Kyselka společnosti Česká krajina o.p.s, Kutná Hora, IČ: 28254244, na dobu 10 let za účelem
realizace projektu týkající se chovu zubra evropského. Výpůjčkou nebude dotčeno užívání lesa k účelům,
k nimž lesy slouží, včetně případné těžby. Záměr výpůjčky pozemků musí být zveřejněn v souladu s § 39
odst. 1 zákona o obcích. Další podmínky užívání budou specifikovány ve smlouvě o bezplatné výpůjčce,
která podléhá schválení ZO.
Výsledek hlasování:

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 7/7/2015 bylo schváleno.

Ad 8

Návrh na bezúplatný převod pozemkových parcel v k.ú. Radošov u Kyselka
z majetku Karlovarského kraje do majetku obce

ZO projednalo návrh Krajské správy a údržby silnic Karlovarského Kraje na bezúplatný převod parcel p.p.č.
2
2
1263/1 o výměře 8 345 m a p.p.č. 1267 o výměře 6 359 m v k. ú. Radošov u Kyselky z majetku
Karlovarského Kraje do majetku obce Kyselka. Jedná se o pozemky pod místními komunikacemi a navazují
na pozemek v majetku obce Kyselka p.p.č.1267 v k.ú. Radošov u Kyselky. Komunikace je ve velmi špatném
stavu, vyžaduje opravu povrchu a mostku.

Návrh usnesení:

ZO souhlasí s bezúplatným převodem parcel p.p.č. 1263/1 o výměře 8 345 m2 a p.p.č. 1267 o výměře
6 359 m2 v k.ú. Radošov u Kyselky z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Kyselka.
Výsledek hlasování:

PRO:

0

PROTI:

8

ZDRŽELI SE:

1

Usnesení č. 8/7/2015 NEBYLO schváleno
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Ad 9

Darovací smlouva na peněžitý dar společnosti Lázně Kyselka o.p.s.

Starosta předložil návrh darovací smlouvy na peněžitý dar společnosti Lázně Kyselka o.p.s.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s předloženou darovací smlouvou na převod finančních prostředků z výtěžku veřejné sbírky
pořádané obcí Kyselka na základě osvědčení Krajského úřadu Karlovarského kraje, čj. 1519/EK/14 ze
dne 28.4.2014 na krytí nákladů, spojených s obnovou věže budovy „Jindřichův dvůr“ č.p. 73 na pozemku
st.p.č. 93 v k.ú. Kyselka. Výše převáděných prostředků činí 229.104,-Kč.
Výsledek hlasování:

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 9/7/2015 bylo schváleno

Ad 11

Poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na Podporu jednotek sboru
dobrovolných hasičů.

ZO projednalo návrhy Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
a o poskytnutí neinvestiční dotace ve prospěch jednotky sboru dobrovolných hasičů.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s předloženou „Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje“
a souhlasí s přijetím dotace z programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského
kraje“ na věcné vybavení ve výši 26 592,-Kč.
Výsledek hlasování:

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 10/7/2015 bylo schváleno

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s předloženou „Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí účelové neinvestiční dotace“ a souhlasí
s přijetím dotace z programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje“ na
odbornou přípravu ve výši 2 200,-Kč.
Výsledek hlasování:

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 11/7/2015 bylo schváleno

Ad 12.1 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 928/3 v k.ú. Radošov
u Kyselky
ZO projednalo návrh smlouvy o zřízení věcního břemene na pozemku p.p.č. 928/3 v k.ú. Radošov u Kyselky.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.p.č. 928/3 v k.ú. Radošov
u Kyselky z důvodu zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení. Obec Kyselka stanovuje
jednorázovou úhradu ve výši 1 000,-Kč k tíži oprávněného (RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem,
IČ:27295567)
Výsledek hlasování:

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 12/7/2015 bylo schváleno

Ad 12.2 Žádost o pronájem části pozemku p. p. č. 993/1 v k.ú. Radošov u Kyselky
ZO projednalo žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 993/1 k.ú. Radošov u Kyselky za účelem zřízení
zahrádky.

Návrh usnesení:

ZO souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku p.p.č. 993/1 k.ú. Radošov u Kyselky o výměře 340 m2
přímému žadateli panu Romanovi Starému, Radošov 165, Kyselka.
Výsledek hlasování:

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 13/7/2015 bylo schváleno
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Ad 12.3 Revize lávky pro pěší v Kyselce
Starosta podal informaci o provedené odborné prohlídce objektu lávka pro pěší v Kyselce, která je v majetku
obce Kyselka. Odbornou prohlídku provedla Kancelář stavebního inženýrství s.r.o., Dalovice. Na základě
doporučení odborné firmy je v plánu provést opravu závad.
ZO bere na vědomí

Ad 12.4 Velkoplošná výsprava prostranství u kostela sv. Václava v Radošově
Na základě provedené revize projektové dokumentace starosta doporučil etapizaci plánované akce „Oprava
prostranství u Kostela Sv. Václava p.p.č. 1225/1 a 1229/1, k.ú. Radošov u Kyselky v obci Kyselka“.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s etapizací akce „Oprava prostranství u Kostela Sv. Václava p.p.č. 1225/1 a 1229/1, k.ú.
Radošov u Kyselky v obci Kyselka“ a s přípravou zadávacího řízení pro první etapu ve sníženém rozsahu.
Výsledek hlasování:

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 14/7/2015 bylo schváleno

Ad 12.5 Darovací smlouva od společnosti KMV a.s.
Starosta předložil návrh darovací smlouvy na přijetí finančních prostředků od společnosti KMV a.s.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s přijetím finančního daru od společnosti KMV a.s., Horova 3, Karlovy Vary, IČ:14706725,ve
výši 85 000,-Kč, pro účely pořádání kulturně-společenské akce spojené s informační osvětou o obnově
památkově chráněných nemovitostí v obci Kyselce a s ukončením veřejné sbírky pořádané obcí Kyselka
pod názvem „Kyselské slavnosti“, kterou pořádala obec Kyselka v termínu 23. května 2015.
Výsledek hlasování:

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 15/7/2015 bylo schváleno

Ad 13

Finanční výbor

Místostarosta podal informaci o rozpočtových opatřeních č. 5/2015 ze dne 30. 6. 2015

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 5/2015 ze dne 30. 6. 2015
Výsledek hlasování:

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 16/7/2015 bylo schváleno
Jednání bylo ukončeno ve 22:00 hodin.
Zapsal:

Dagmar Jahičová

Ověřili:

Mgr. Jana Vlková

Aleš Labík

Tomáš Petrilák

Starosta obce Kyselka

Vyvěšeno: 10. 7. 2015
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