OBEC KYSELKA
Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

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

Č. j. :

Kyselka/113/15/KY

Usnesení
z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2015 konaného dne
4. 3. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
v Kyselce
Přítomni:

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

Omluveni:
Hosté:

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kyselka (dále jen ZO) schvaluje zapisovatele paní Dagmar Jahičovou a ověřovatele
paní Mgr. Janu Jakabovou a Mgr. Janu Vlkovou
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 1/3/2015 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 finanční příspěvek na akci 20. ročník nohejbalového turnaje - memoriál Františka
Krákory Smlouva o výkonu funkce odborného lesního hospodáře
Směnná smlouva s KSM s.r.o.
Ukončení spisu ve věci žaloby vůči Ing. Fialovi
Dar starostovi obce

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. Inventarizační zpráva
5. Schválení rozpočtu na rok 2015
6. Stavební komise
6.1. Žádost o odkoupení části pozemku p.p.č. 1225/1 a 1229/1 v k. ú. Radošov u Kyselky
6.2. Žádost o odkoupení části pozemku p.p.č. 622/1 v k. ú. Radošov u Kyselky
6.3. Žádost o změnu smlouvy o pronájmu části pozemku p.p.č. 823/1 v k. ú. Radošov u
Kyselky
7. Finanční výbor
7.1 Žádost o finanční příspěvek na akci 20. ročník nohejbalového turnaje memoriálu Františka Krákory
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Výběr zhotovitele na akci „Údržba zeleně v obci Kyselka 2015“
Výběr zhotovitele na akci „Revitalizace obecního hřbitova v Radošově“
Návrh na převod nemovitého majetku Ministerstva obrany ČR do vlastnictví obce Kyselka
Kupní smlouva na odkoupení pozemků od Jednoty, s.d.v Toužimi.
Nabídka na odkoupení bytů od společnosti Karlovarské minerální vody a.s.
Kostel sv. Václava Radošov - pokračování projednávání nabídky na odkoupení
Svaz měst a obcí
Lávka pro pěší přes řeku Ohři - finanční vypořádání zařazení do majetku
Smlouva o výkonu funkce odborného lesního hospodáře
Směnná smlouva s KSM s.r.o.
Ukončení spisu ve věci žaloby vůči Ing. Fialovi
Dar starostovi obce
Různé

Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 2/3/2015 bylo schváleno.

Ad 3.

Kontrola usnesení

Starosta podal informaci o plnění usnesení.
ZO bere na vědomí

Ad 4.

Inventarizační zpráva

Starosta předložil inventarizační zprávu za rok 2014.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje inventarizační zprávu za rok 2014.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

Usnesení č. 3/3/2015 bylo schváleno.

Ad 5.

Schválení rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu byl v zákonem stanoveném rozsahu řádně zveřejněn na úřední desce, nebyly podány žádné
námitky.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočet obce Kyselka na rok 2015
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 4/3/2015 bylo schváleno.

Ad 6.
Ad 6.1.

Stavební komise
Žádost o odkoupení části pozemku p.p.č. 1225/1 a 1229/1 v k. ú. Radošov u
Kyselky

Stavební komise podala zprávu z místního šetření. V místě označeném v žádosti, se podle dokumentace
inženýrských sítí nachází vodovod, kanalizace a telekomunikační vedení O2. Komise nedoporučuje žádosti
vyhovět.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s prodejem částí pozemku p.p.č. 1225/1 a 1229/1 v k.ú. Radošov u Kyselky o celkové rozloze
2
37 m dle nákresu v předložené žádosti pana Zdeňka Kvasničky, Karlovy Vary zmocněnce pana Vl.
Vorotinského, majitele sousedního pozemku p.č. 21 v k.ú. Radošov u Kyselky.
Výsledek hlasování:

PRO:

0

PROTI:

8

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 5/3/2015 nebylo schváleno.
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Ad 6.2.

Žádost o odkoupení části pozemku p.p.č. 622/1 v k. ú. Radošov u Kyselky

Záměr prodeje byl v zákonem stanoveném rozsahu řádně zveřejněn na úřední desce, jiný zájemce se
nepřihlásil.

Návrh usnesení:

2

ZO souhlasí s prodejem částí pozemku p.p.č. 622/47 v k.ú. Radošov u Kyselky o výměře 100 m (ostatní
plocha), vzniklý oddělením z původního pozemku 622/1 v k.ú. Radošov u Kyselky dle geometrického plánu
číslo 839-51/2014, přímé žadatelce Lence Valachové za sníženou cenu 75 Kč/m2. Prodejní cena je snížena
z důvodů nevyužitelnosti a špatné dostupnosti pozemku.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 6/3/2015 bylo schváleno.

Ad 6.3.

Žádost o změnu smlouvy o pronájmu části pozemku p.p.č. 823/1 v k. ú. Radošov
u Kyselky

Stavební komise provedla místní šetření se zjištěním, že žadatel má zaplocenou část pozemku p.p.č. 823/1
v k.ú.Radošov u Kyselky v souladu s nájemní smlouvou z roku 2009. Na části pozemku, který si chce
žadatel ponechat v pronájmu, se nachází přístřešek, zbývající část pozemku je nevyužívána. Komise
doporučuje žádosti vyhovět po demontáži původního oplocení.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s úpravou nájemní smlouvy, kdy předmětem nájmu je část pozemku p.p.č.823/1 v k.ú.Radošov
u Kyselky ve vlastnictví obce Kyselka a současným nájemcem je pan Karel Kanický ml., Radošov 130,
Kyselka. Předmětem úpravy bude změna výměry plochy z dosavadních 1800 m2 na 150 m2. Změna nájemní
smlouvy bude provedena až po splnění podmínky odstranění oplocení plochy, která již nebude předmětem
nájmu.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 7/3/2015 bylo schváleno.

Ad 7.

Finanční výbor

Ad 7.1.

Žádost o finanční příspěvek na akci 20. ročník nohejbalového turnaje - memoriálu
Františka Krákory

Starosta přednesl žádost o finanční příspěvek na akci 20. ročník nohejbalového turnaje - memoriálu
Františka Krákory.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na akci 20. ročník nohejbalového turnaje - memoriálu
Františka Krákory ve výši 2 500,-Kč.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 8/3/2015 bylo schváleno.

Ad 8.

Výběr zhotovitele na akci „Údržba zeleně v obci Kyselka 2015“

Dne 18. 2. 2015 proběhlo v sídle OU otevírání obálek. Jmenovaná hodnotící komise ve složení Dagmar
Jahičová, Mgr. Ivan Němec a Tomáš Petrilák zahájila činnost v 16:30h, převzala tři nabídky v neporušených
obálkách a před započetím kontroly podepsala čestné prohlášení o nepodjatosti. Při otevírání zkontrolovala
splnění všech podmínek ZD. Základním kritériem výběru byla nejnižší nabídková cena.

Návrh usnesení:
ZO projednalo výsledek z hodnocení nabídek uchazečů v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu podle platné Směrnice č. 1/2015 obce Kyselka „Údržba zeleně v obci Kyselka 2015“, a na základě
doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky - jako nejvhodnější nabídku vybralo
zastupitelstvo nabídku uchazeče Vladimír Zicha, Radošov 151, Kyselka, IČ:69275114 a Blanka Zichová,
Radošov 151, Kyselka, IČ:86922809 s ve výši 251.280,-Kč,
Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

1

Usnesení č. 9/3/2015 bylo schváleno.
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Ad 9.

Výběr zhotovitele na akci „Revitalizace obecního hřbitova v Radošově“

Dne 18. 2. 2015 proběhlo v sídle OU otevírání obálek. Jmenovaná hodnotící komise ve složení Dagmar
Jahičová, Mgr. Ivan Němec a Tomáš Petrilák zahájila činnost v 17:00h, převzala tři nabídky v neporušených
obálkách a před započetím kontroly podepsala čestné prohlášení o nepodjatosti. Při otevírání zkontrolovala
splnění všech podmínek ZD. Základním kritériem výběru byla nejnižší nabídková cena.

Návrh usnesení:
ZO projednalo výsledek z hodnocení nabídek uchazečů v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu podle platné Směrnice č. 1/2015 obce Kyselka „Revitalizace obecního hřbitova v Radošově“, a na
základě doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky - jako nejvhodnější nabídku
vybralo zastupitelstvo nabídku uchazeče „František Riedl, Velichov 122, Ostrov, IČ: 73459895 a Vladimír
Zicha, Radošov 151, Kyselka, IČ:69275114 ve výši 291.610,-Kč
Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

1

Usnesení č. 10/3/2015 bylo schváleno.

Ad 10.

Návrh na převod nemovitého majetku Ministerstva obrany ČR do vlastnictví obce
Kyselka.

V souvislosti s vydáním zákona ze dne 14. ledna 2015 o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení
hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích
vojenských újezdů), byl předán starostovi seznam nemovitého majetku předurčeného ke změně vlastnictví
z ČR, Ministerstvo obrany na obec Kyselka.

Návrh usnesení:
ZO schválilo v plném rozsahu seznam nemovitého majetku předurčeného ke změně vlastnictví z ČR,
příslušnost hospodařit má Ministerstvo obrany, organizační složka právnické osoby Agentura hospodaření s
nemovitým majetkem na obec Kyselka. Souhlasí s návrhem nabytí předmětných nemovitostí do vlastnictví
obce ve smyslu § 9 zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic
vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských
újezdů) v platném znění.
Pověřuje starostu obce Kyselka k právním úkonům k získání předmětných nemovitostí do vlastnictví obce.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 11/3/2015 bylo schváleno.

Ad 11.

Kupní smlouva na odkoupení pozemků od Jednoty, s.d. v Toužim.

Starosta předložil navrhované znění kupní smlouvy ke schválení.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí se zněním Kupní smlouvy o koupi nemovité věci od společnosti Jednota, s.d. v Toužim. Záměr
odkoupení pozemků byl schválen na jednání ZO 7. 1. 2015 usnesení č. 3/1/2015
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 12/3/2015 bylo schváleno.

Ad 12.

Nabídka na odkoupení bytů od společnosti Karlovarské minerální vody a.s.

ZO projednalo nabídku na odkoupení bytů od společnosti Karlovarské minerální vody a.s., nacházející se
v budově č.p. 178 v Radošově u Kyselky.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s odkoupením bytů do vlastnictví obce Kyselka od společnosti Karlovarské minerální vody a.s.,
nacházející se v budově č.p. 178 Radošově u Kyselky, za celkovou nabídkovou cenu 1.391.702,94 Kč, kdy
platba bude rozložena do 5-ti let.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 13/3/2015 bylo schváleno.
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Ad 13.

Kostel sv. Václava Radošov - pokračování projednávání nabídky na odkoupení

ZO pokračovalo v projednávání nabídky na odkoupení kostela sv. Václava v Radošově od občanského
sdružení Radošovský most.
Na základě osobní prohlídky kostela podal pozvaný host Ing. Miroslav Perout, jako kvalifikovaný odborník,
podrobnou informaci o aktuálním technickém stavu budovy. Prohlídky kostela se zúčastnili i někteří
zastupitelé.
ZO je připraveno dále jednat o odkoupení kostela. Starosta zajistí společné jednání se současným
majitelem.

Ad 14.

Svaz měst a obcí

Starosta navrhl vstoupit do celostátní, dobrovolné, nepolitické a nevládní organizace, založené jako zájmové
sdružení právnických osob. Členy Svazu jsou obce a města.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí se vstupem do Svazu měst a obcí České republiky se sídlem 5. května 1640/65, 140 21 Praha
4, IČ: 63113074.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 14/3/2015 bylo schváleno.

Ad 15.

Lávka pro pěší přes řeku Ohři - finanční vypořádání zařazení do majetku

Starosta předložil podklady na základě, kterých je možné zařadit lávku pro pěší přes řeku Ohři v Kyselce do
majetku obce Kyselka v odpovídající hodnotě.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí se zařazením lávky pro pěší přes řeku Ohři v Kyselce, spojující katastrální území Nové Kyselky
a Kyselky, konkr. pozemek parc. č. 173/2 a pozemek parc. č. 1201, vše v obci Kyselka, do majetku obce
Kyselka v hodnotě 660.000,-Kč dle původní dokumentace.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 15/3/2015 bylo schváleno.

Ad 16.

Smlouva o výkonu funkce odborného lesního hospodáře

Starosta předložil návrh na uzavření smlouvy s odborným lesním hospodářem.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o výkonu funkce odborného lesního hospodáře s Ing. et Ing. Zdeňkem
Matějů, Sedlečko 6, 362 72 Kyselka.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 16/3/2015 bylo schváleno.

Ad 17.

Směnná smlouva s KSM s.r.o.

Starosta předložil navrhované znění směnné smlouvy.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí se směnou části pozemku p.č. 737/1 v k.ú. Radošov u Kyselky o výměře 68 m2 ve vlastnictví
2
společnosti KSM 2006 s.r.o. za část pozemku p.č. 1296/1 v k.ú. Radošov u Kyselky o výměře 8 m ve
vlastnictví Obce Kyselka, dle předloženého geometrického plánu č. 847-49/2014 ze dne 12.1.2015, za cenu
150 Kč/m2. ZO schvaluje zánik předkupního práva k části směňovaného pozemku p.č. 737/1 o výměře 68
m2. ZO schvaluje znění směnné smlouvy, předložené starostou.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 17/3/2015 bylo schváleno.
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Ad 18.

Ukončení spisu ve věci žaloby vůči Ing. Fialovi

Starosta informoval ZO o výsledcích trestního řízení vedeného proti Ing. Josefu Fialovi.

Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu starosty o výsledku trestního řízení, vedeného proti Ing. Josefu Fialovi pod sp.
zn. Zt 117/2013 u Okresního soudu v Karlových Varech a Krajského soudu v Plzni, kdy Ing. Fiala byl
obžaloby zproštěn. Obec Kyselka byla odkázána s nárokem na náhradu škody na civilněprávní řízení. ZO
žádá ukončení vedení spisu v AK JUDr. Michaely Kubsové, žaloba na náhradu škody nebude podávána
(shodně viz jednání OZ ze dne 5.5.2014 ve věci Lesy Wolf s.r.o., kdy se jedná o týž nárok jen z jiného
právního titulu, když zavinění nebylo prokázáno)
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 18/3/2015 bylo schváleno.

Ad 19.

Dar starostovi obce

Místostarosta navrhnul udělit odměnu za výkon funkce uvolněného člena ZO v roce 2014.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje finanční dar starostovi obce ve výši zákonem stanovené měsíční odměny za výkon funkce
uvolněného člena ZO v roce 2014 a pověřuje místostarostu obce podpisem darovací smlouvy.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 19/3/2015 bylo schváleno.
Jednání bylo ukončeno ve 21:30 hodin.
Zapsal:

Dagmar Jahićová

Ověřili:

Mgr. Jana Jakabová

Aleš Labík

Mgr. Jana Vlková

Starosta obce Kyselka

Vyvěšeno: 13. 3. 2015

Kyselka část Radošov 118
362 72 Kyselka

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

Sejmuto:

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