OBEC KYSELKA

Dig.podepsáno

Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

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

Č. j.:

Kyselka/64/17/KY

Usnesení
z 1. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2017 konaného dne 18. 01. 2017,
od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kyselce
Přítomni:

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

Hosté:

pan Roman Starý

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

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

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 1/1/2017 bylo schváleno.
Ad 2

Schválení programu:

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a
navrhl doplnění o následující body:




Žádost o vyjádření ke sloučenému územnímu rozhodnutí „Novostavba RD na p.p.č. 951/18 v k.ú.
Radošov u Kyselky
Žádosti o dotace z rozpočtu obce
Smlouva o dílo a licenční smlouva – Naučná stezka „Stezka skřítků“

Další návrhy na doplnění nebyly vzneseny.
ZO schvaluje následující program zasedání:
Navržený program:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření
Průběžný stav inventarizace majetku obce
Plán investičních záměrů obce na rok 2017
Žádost o vyjádření ke sloučenému územnímu rozhodnutí „Novostavba RD na p.p.č. 951/18 v k.ú. Radošov u
Kyselky
Žádosti o dotace z rozpočtu obce
Různé
9.1 Ocenění pedagogických pracovníků škol
9.2 Žádost o pronájem parkovací plochy u panelových domů
9.3 Smlouva o dílo a licenční smlouva – Naučná stezka „Stezka skřítků“

Výsledek hlasování:

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 2/1/2017 bylo schváleno.
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Ad 3

Kontrola usnesení

Starosta podal informace o plnění usnesení
ZO bere na vědomí
Ad 4

Rozpočtové opatření

Předseda finančního výboru podal informaci o rozpočtovém opatření č. 10/2016 ze dne 30. 12. 2016

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 10/2016 ze dne 30. 12. 2016
Výsledek hlasování:

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 3/1/2017 bylo schváleno.
Ad 5

Průběžný stav inventarizace majetku obce finančních prostředků na sociální fond obce
Kyselka

Předsedové dílčích inventarizačních komisí seznámili ZO s aktuálním stavem probíhající inventarizace
majetku obce Kyselka.
ZO bere na vědomí
Ad 6

Plán investičních záměrů obce na rok 2017

ZO projednalo plán investičních záměrů na rok 2017.
Mezi významné plánované investiční akce patří:








II. etapa modernizace elektroinstalace ZŠ Kyselka
I. etapa rekonstrukce interiéru budovy obecního úřadu
II. etapa opravy komunikace v Radošově za kostelem (v případě získání dotace)
pokračování v revitalizaci hřbitova
zaměstnanec obce včetně pořízení technického vybavení
dokončení oprav věže kostela, oprava vitráží (v případě získání dotace)
naučná stezka

Investiční plán bude zohledněn v návrhu rozpočtu obce na rok 2017.
ZO bere na vědomí
Ad 7

Žádost o vyjádření ke sloučenému územnímu rozhodnutí „Novostavba RD na p.p.č. 951/18
v k.ú. Radošov u Kyselky

Starosta obce seznámil ZO s žádostí Ing. Mariana Trubiroha, Klášterec nad Ohří. IČ: 71820582, zastupující
******.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s umístěním stavby a způsobem provedení dle předložené dokumentace žadatelem Ing.
Marianem Trubihorou, Klášterec nad Ohří, IČ: 71820582, zastupující investora ******, na p. p. č. 951/18 v k.
ú. Radošov u Kyselky. Vjezd na pozemek je v místech stávajícího chodníku, ve vlastnictví obce, a technické
řešení vjezdu musí odpovídat platným normám a standardům v místní lokalitě. Pro stavbu je dále nutné
souhlasné stanovisko příslušného stavebního úřadu.
Výsledek hlasování:

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 4/1/2017 bylo schváleno.
Ad 8

Žádosti o dotace z rozpočtu obce

Starosta seznámil ZO s probíhajícím příjmem žádostí o dotace z rozpočtu obce. V případě poskytování
těchto dotací bude postupováno v souladu s pravidly schválenými usnesením č. 7/1/2016 ze dne 14.1.2016.
Schvalování dotací z rozpočtu obce proběhne na příštím zasedání ZO.
ZO bere na vědomí
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Ad 9
Různé
Ad 9.1.
Ocenění pedagogických pracovníků škol
Starosta seznámil ZO s možností podání návrhu na udělení ocenění pedagogických pracovníků škol
a školských zařízení působících v Karlovarském kraji za významnou činnost v oblasti školství. Návrh na
ocenění podává zřizovatel nebo ředitel školy či školského zařízení. Jedná se o udělení ceny nebo
pamětního listu hejtmana.
ZO bere na vědomí
Ad 9.2.

Žádost o pronájem parkovací plochy u panelových domů

Starosta seznámil ZO s žádostí ****** o pronájem parkovací plochy před panelovými domy č.p. 163 – 166
Radošov. Vzhledem k opakujícím se komplikacím s parkováním, před panelovými domy, ZO připouští
možnost regulace formou pronájmů parkovacích ploch. ZO pověřuje starostu ke zjištění legislativních
podmínek pro zavedení komplexního řešení případných pronájmů parkovacích ploch. Vyjádření k žádosti
****** se odkládá, kdy na příštím zasedání budou projednány další skutečnosti pro případné zavedení
pronájmů parkovacích ploch.
ZO bere na vědomí
Ad 9.3.

Smlouva o dílo a licenční smlouva – Naučná stezka „Stezka skřítků“

Starosta seznámil ZO seznámil s návrhem smlouvy o dílo a licenční smlouvou na realizaci naučné stezky.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí se Smlouvou o dílo a licenční smlouvou na realizaci naučné stezky „Stezka skřítků“
v předloženém znění.
Výsledek hlasování:

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 5/1/2017 bylo schváleno.

Jednání bylo ukončeno ve 21:30 hodin
Zapsal:

Damar Jahičová

Ověřili:

Martin Usler
Tomáš Petrilák

Aleš Labík
starosta obce Kyselka

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Vyvěšeno: 27.1. 2017
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