OBEC KYSELKA
Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

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

Č. j.:

Kyselka/132/17/KY

Usnesení
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2017 konaného dne 15. 02. 2017,
od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kyselce
Přítomni:

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

Hosté:

paní Božena Míšková

Omluveni:

Martin Usler, Lenka Lasáková

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 Dagmar Jahičovou.
Starosta obce navrhl ověřovatele zápisu pana Mgr. Ivana Němce a paní Mgr. Janu Vlkovou.

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

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 1/2/2017 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:
-

Pronájem nebytového prostoru v č.p.178 Radošov
Žádost o vyjádření na sloučení k.ú. Kyselka u Hradiště do k. ú. Radošov u Kyselky
Pořízení změny Územního plánu obce Kyselka
Právní stanovisko ve věci pohledávek obce Kyselka za korporací Energie pod kontrolou, o.p.s.

Další návrhy na doplnění nebyly vzneseny.
ZO schvaluje následující program zasedání:
Navržený program:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Kontrola usnesení
Schválení rozpočtu na rok 2017
Inventarizace majetku obce – návrhy odpisů a projednání závěrů inventarizace
Inventarizační zpráva
Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kyselka
Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu „Modernizace elektroinstalace ZŠ Kyselka – II. etapa“
Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu „Oprava povrchu místní komunikace – velkoplošná
výsprava prostranství u kostela v Radošově – II. etapa“.
Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce budovy Obecního úřadu – I. etapa“.
Žádost a poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – odbor regionálního rozvoje „Program obnovy
venkova“
Pronájem nebytového prostoru v č.p.178 Radošov
Žádost o vyjádření na sloučení k.ú. Kyselka u Hradiště do k. ú. Radošov u Kyselky
Pořízení změny Územního plánu obce Kyselka
Právní stanovisko ve věci pohledávek obce Kyselka za korporací Energie pod kontrolou, o.p.s.
Různé
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Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 2/2/2017 bylo schváleno.

Ad 3

Kontrola usnesení

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

Schválení rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 byl řádně zveřejněn a nebyly vzneseny žádné námitky.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočet obce Kyselka na rok 2017
Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 3/2/2017 bylo schváleno.
Ad 7

Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kyselka

Ad 7.1

Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kyselka – Klub chovatelů loveckých slídičů

Starosta přednesl znění žádosti a vyzval zástupkyni spolku paní B. Míškovou k objasnění žádosti, kdy je
žádáno o finanční podporu na tři soutěže v celkové výši 21 000,-Kč.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Klubu chovatelů loveckých slídičů, IČO:48550388, ve výši
21 000,-Kč.
Výsledek hlasování:

PRO:

4

PROTI:

2

ZDRŽELI SE:

1

Usnesení č. 4/2/2017 bylo schváleno.
Ad 7.2

Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kyselka – SK Kyselka

Starosta přednesl znění žádosti spolku SK Kyselka, kdy na činnost starších a mladších žáků žádají
příspěvek ve výši 49 000,-Kč a na činnost dospělých žádají o příspěvek ve výši 48 000,-Kč.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku spolku SK Kyselka, IČO:70945497, na činnost starších a mladších
žáků, ve výši 49 000,-Kč.
Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 5/2/2017 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku spolku SK Kyselka, IČ:70945497, na mužů, ve výši 48 000,-Kč.
Výsledek hlasování:

PRO:

5

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

2

Usnesení č. 6/2/2017 bylo schváleno.
Ad 7.3

Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kyselka – Trial team Bochov - Kyselka

Starosta přednesl znění žádosti spolku Trial Team Bochov – Kyselka. Spolek žádá o příspěvek ve výši
28 000,-Kč na podporu organizace Mezinárodního mistrovství ČR v trialu jednotlivců v Kyselce.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku spolku Trial Team Bochov – Kyselka, IČO: 22710906, na podporu
organizace Mezinárodního mistrovství ČR v trialu jednotlivců v Kyselce, ve výši 28 000,-Kč.
Kyselka část Radošov 118
362 72 Kyselka

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

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

strana 2 z 5

IČ 00254762

Bankovní spojení
KB, a.s., Karlovy Vary, č.ú. 3320341/0100

Výsledek hlasování:

PRO:

6

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

1

Usnesení č. 7/2/2017 bylo schváleno.
Ad 7.4

Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kyselka – Taneční kroužek „Berušky“ a
„Latinka“

Starosta přednesl znění žádosti, kdy předmětem žádosti je podpora činnosti a částečné krytí nákladů na
pořízení tanečních kostýmů.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku pro taneční kroužek „Berušky“ a „Latinka“ ve výši 6 000,Kč.
Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 8/2/2017 bylo schváleno.
Ad 7.5

Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kyselka – SDH Kyselka

Starosta přednesl žádost Sboru dobrovolných hasičů Kyselka, kdy předmětem žádosti je krytí nákladů na
výrobu zařízení využitelného při společenských akcích pořádaných SDH Kyselka a obcí Kyselka, ve výši
10 000,-Kč.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku pro SDH Kyselka, IČO: 70945497, ve výši 10 000,- Kč.
Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 9/2/2017 bylo schváleno.
Ad 5

Inventarizace majetku obce – návrhy odpisů a projednání závěrů inventarizace

Předsedové inventarizačních komisí seznámili ZO s inventarizačními zápisy z provedených inventur majetku
obce k 31. 12. 2016, včetně Protokolů s návrhy na vyřazení z majetku obce Kyselka z důvodu opotřebení či
poškození.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s návrhy na vyřazení z majetku obce z důvodu opotřebení a poškození na základě Protokolů
o návrhu vyřazení. Protokoly s návrhy na vyřazení jsou přílohou inventarizační zprávy.
Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 10/2/2017 bylo schváleno.
Ad 6

Inventarizační zpráva

Starosta předložil inventarizační zprávu za rok 2016.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje inventarizační zprávu za rok 2016.
Výsledek hlasování:

PRO:

7

Usnesení č. 11/2/2017 bylo schváleno.
Ad 8

Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu „Modernizace elektroinstalace ZŠ
Kyselka – II. etapa“

Starosta seznámil ZO se záměrem zahájit výběrové řízení na zakázku malého rozsahu III. kategorie dle
směrnice 1/2015.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí se zahájením výběrového řízení na akci “Základní škola Kyselka – modernizace
elektroinstalace – II. etapa”, zakázku malého rozsahu III. kategorie dle směrnice č. 1/2015 k zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu. Bude přímo osloveno pět společností (uchazečů) a zadávací
dokumentace bude současně uveřejněna na portálu „Vhodné uveřejnění“.
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Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 12/2/2017 bylo schváleno.
Ad 9

Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu „Oprava povrchu místní komunikace –
velkoplošná výsprava prostranství u kostela v Radošově – II. etapa“.

Starosta seznámil ZO se záměrem zahájit výběrové řízení na zakázku malého rozsahu III. kategorie dle
směrnice 1/2015.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí se zahájením výběrového řízení na akci „Oprava povrchu místní komunikace - velkoplošná
výsprava prostranství u kostela sv. Václava v Radošově“, zakázku malého rozsahu III. kategorie dle
směrnice č. 1/2015 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Bude napřímo osloveno pět společností
(uchazečů) a zadávací dokumentace bude současně uveřejněna na portálu „Vhodné uveřejnění“.
Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 13/2/2017 bylo schváleno.
Ad 10

Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce budovy Obecního
úřadu – I. etapa“.

Starosta seznámil ZO se záměrem zahájit výběrové řízení na zakázku malého rozsahu III. kategorie dle
směrnice 1/2015.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí se zahájením výběrového řízení na akci „Rekonstrukce budovy Obecního úřadu – I. etapa“,
zakázku malého rozsahu III. kategorie dle směrnice č. 1/2015 k zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu. Bude napřímo osloveno pět společností (uchazečů) a zadávací dokumentace bude současně
uveřejněna na portálu „Vhodné uveřejnění“.
Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 14/2/2017 bylo schváleno.
Ad 11

Žádost a poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – odbor regionálního rozvoje
„Program obnovy venkova“

Starosta podal informaci o podané žádosti o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje – odbor regionálního
rozvoje „Program obnovy venkova“ na akci „Modernizace elektroinstalace ZŠ Kyselka – II. etapa“.
ZO bere na vědomí
Ad 12

Pronájem nebytového prostoru v č.p.178 Radošov

ZO projednalo žádost o pronájem nebytových prostor v č.p. 178 Radošov za účelem zřízení krejčovské
dílny.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s pronájmem nebytového prostoru o výměře 23,4 m2 v budově č.p. 178 Radošov, 362 72
Kyselka, objekt ve vlastnictví obce Kyselka, zájemkyni Janě Uslerové, bytem Radošov 172, 362 72 Kyselka,
počínaje dnem 1. 3. 2017. Záměr pronájmu byl řádně zveřejněn.
Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 15/2/2017 bylo schváleno.
Ad 13

Žádost o vyjádření na sloučení k.ú. Kyselka u Hradiště do k. ú. Radošov u Kyselky

Starosta přednesl žádost Katastrálního úřadu v Karlových Varech o sloučení k.ú. Kyselka u Hradiště do k.ú.
Radošov u Kyselky z důvodu nedostatečného naplnění definice katastrálního území podle § 2 písm. h)
katastrálního zákona.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí se sloučením k.ú. Kyselka u Hradiště do k.ú. Radošov u Kyselky.
Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 16/2/2017 bylo schváleno.
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Ad 14

Pořízení změny Územního plánu obce Kyselka

Starosta seznámil ZO se záměrem pořízení změn územního plánu. Návrh se týká změn ve dvou lokalitách.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s pořízením změny územního plánu, konkrétně se jedná o změny pozemků p. č. 908/21,
908/22, 908/23, 908/40, 908/41 z plochy „Z 1 – plocha pro BI“ na plochu „BI“ (plochy bydlení individuálního,
zahrnují pozemky staveb rodinných domů). Dále se jedná o pořízení změny u pozemku p. č. p. č. 769 v k.ú.
Radošov u Kyselky, z plochy „NP“ (plochy přírodní) na plochu „SV“ (plochy smíšené obytné venkovské).
Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 17/2/2017 bylo schváleno.
Ad 15

Právní stanovisko ve věci pohledávek obce Kyselka za korporací Energie pod kontrolou,
o.p.s.

Starosta podal informace o zpracovaném právním stanovisku ve věci pohledávek Obce Kyselka za
korporací Energie pod kontrolou, o.p.s. Ve věci bude dále jednáno na příštím zasedání ZO, kdy bude
navržen další postup v této kauze.
ZO bere na vědomí
Ad 16

Různé

ZO projednalo požadavky na snížení rychlosti projíždějících vozidel ve vybraných úsecích obce.
Jednání bylo ukončeno ve 21:15 hodin
Zapsal:

Damar Jahičová

Ověřili:

Mgr. Ivan Němec
Mgr. Jana Vlková

Aleš Labík
starosta obce Kyselka

Vyvěšeno: 24.2. 2017
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