OBEC KYSELKA
Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

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

Č. j.:

Kyselka/311/17/KY

Usnesení
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2017 konaného dne 12. 04. 2017,
od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kyselce
Přítomni:

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

Hosté:

paní Křepelová, Štefan Malý, Roman Starý, JUDr. Libor Čihák, JUDr. Martin Havel

Omluveni:

Dagmar Jahičová, Martin Usler

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. Janu Vlkovou.
Starosta obce navrhl ověřovatele zápisu Mgr. Vladimíra Zichu a pana Tomáše Petriláka.

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

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 1/4/2017 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:
-

Právní stanovisko ve věci kauzy Energie pod Kontrolou, o.p.s.
Souhlas se změnou hranice katastrálního území
Vodovod a kanalizace pro rodinné domy „za mokřadem“
Opatření ke snížení rychlosti vozidel v obci
Parkování v obci
Žádost JSDH Kyselka o převod vozidla z nepotřebného majetku u HZS Karlovarské kraje

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.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Kontrola usnesení
Finanční výbor
Schválení hospodářského výsledku z hlavní činnosti příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kyselka za rok
2016
Schválení hospodářského výsledku z doplňkové činnosti příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kyselka za rok
2016
Žádost o přerozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kyselka za rok 2016
Žádost o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1232/1 v k. ú. Kyselka
Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji
Právní stanovisko ve věci kauzy Energie pod Kontrolou, o.p.s.
Souhlas se změnou hranice katastrálního území
Vodovod a kanalizace pro rodinné domy „za mokřadem“
Opatření ke snížení rychlosti vozidel v obci
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14. Parkování v obci
15. Žádost JSDH Kyselka o převod vozidla z nepotřebného majetku u HZS Karlovarské kraje
16. Různé

Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 2/4/2017 bylo schváleno.
Ad 3

Kontrola usnesení

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

Finanční výbor – rozpočtové opatření č. 03/2017

Předseda finančního výboru podal informaci o rozpočtovém opatření č. 03/2017.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 03/2017.
Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 3/4/2017 bylo schváleno.
Ad 5

Schválení hospodářského výsledku z hlavní činnosti příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Kyselka za rok 2016

ZO projednalo předložený hospodářský výsledek (dále jen HV) z hlavní činnosti příspěvkové organizace MŠ
a ZŠ Kyselka.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s HV z doplňkové činnosti příspěvkové organizace MŠ a ZŠ Kyselka za rok 2016 ve výši
76 503,70 Kč.
Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 4/4/2017 bylo schváleno.
Ad 6

Schválení HV z doplňkové činnosti příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kyselka za rok 2016

ZO projednalo předložený HV z doplňkové činnosti příspěvkové organizace MŠ a ZŠ Kyselka.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s HV z doplňkové činnosti příspěvkové organizace MŠ a ZŠ Kyselka za rok 2016 ve výši
55 588,50 Kč
Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 5/4/2017 bylo schváleno.
Ad 7

Žádost o přerozdělení HV PO ZŠ a MŠ Kyselka za rok 2016

Starosta seznámil ZO s Žádostí o přerozdělení HV příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kyselka za rok 2016.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí, aby HV z hlavní činnosti ve výši 76 503,70 Kč a HV z doplňkové činnosti ve výši 55 588,50 Kč
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kyselka k 31. 12. 2016, byl v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, převeden do rezervního fondu v celkové částce 132 092,20
Kč.
Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 6/4/2017 bylo schváleno.
Ad 8

Žádost o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1232/1 v k. ú. Kyselka

Starosta přednesl žádost ******, o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1232/1 v k. ú. Kyselka pro
právo užívání pojezdu a chůze.

Návrh usnesení:
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ZO souhlasí se zřízením věcného břemene s právem pojezdu a chůze ve prospěch pozemků p. č. 1232/5
a 1232/6 v k. ú. Kyselka s podmínkou vypracování geometrického plánu na náklady žadatele ****** .
Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 7/4/2017 bylo schváleno.
Ad 9

Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji

Starosta podal informaci o podání žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci
invazních druhů rostlin na katastru obce Kyselka.
ZO bere na vědomí
Ad 10

Právní stanovisko ve věci kauzy Energie pod Kontrolou, o.p.s.

Zástupci společnosti Advokáti C.M.H.L. s.r.o. přednesli právní stanovisko ve věci společné žaloby obcí
a jejich příspěvkových organizací proti členům orgánů společnosti Energie pod Kontrolou, o.p.s. (dále jen
„EPK“). ZO dále konstatovalo, že proti dlužníku Energie pod kontrolou o.p.s., se sídlem Brněnská 3883/48,
695 01 Hodonín, IČ: 29283272, učinila doposud veškeré doporučené právní kroky.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s připojením obce Kyselka k hromadné žalobě o náhradu škody bývalými členy správní rady
a dozorčí rady společnosti Energie pod kontrolou o. p. s. na základě předloženého právního stanoviska
advokátní kanceláře Advokáti C.M.H.L. s.r.o. Karlovy Vary
Výsledek hlasování:

PRO:

1

PROTI:

6

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení NEBYLO schváleno.
Ad 11

Souhlas se změnou hranice katastrálního území

ZO projednalo žádost Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary
o souhlas s návrhem změny hranice katastrálního v k. ú. Radošov u Kyselky a k. ú. Nová Kyselka. Důvodem
ke změně hranice k. ú. je to, že hranice k. ú. dělí podélně nemovitost (vodní tok), která je předmětem
evidence v katastru. Záměrem katastrálního úřadu je zaměření vodního toku v rámci obnovy katastrálního
operátu novým mapováním v k. ú. Radošov u Kyselky.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s žádostí Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary,
Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, v souladu s § 29 odst. 1 zákona č.
256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon), o změnu hranice, kdy dosavadní pozemek p. č. 444
v k. ú. Nová Kyselka bude sloučen do pozemku p. č. 1315/1 v k. ú. Radošov u Kyselky.
Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 8/4/2017 bylo schváleno.
Ad 12

Vodovod a kanalizace pro rodinné domy „za mokřadem“

ZO projednalo podmínky pokračování v investiční akci vybudování vodovodu a kanalizace v lokalitě
rodinných domů „za mokřadem“ v Radošově. Současně starosta podal informaci o pokračování v jednání se
společností Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. ohledně záměru vybudování kanalizace v Radošově na
levém břehu řeky Ohře.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí se záměrem dokončení vodovodu a kanalizace pro rodinné domy v lokalitě „za mokřadem“
v Radošově. ZO souhlasí s financováním adekvátní části vodovodu a kanalizace uložené v místní
komunikaci na pozemku p. č. 1296/1 v k. ú. Radošov u Kyselky a souhlasí s vyprojektováním přípojek pro
jednotlivé rodinné domy prostřednictvím obce Kyselka.
Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 9/4/2017 bylo schváleno.
Ad 13

Opatření ke snížení rychlosti vozidel v obci
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ZO projednalo požadavky na snížení rychlosti projíždějících vozidel ve vybraných, rizikových úsecích. ZO
pověřuje starostu podáním žádosti o snížení rychlosti projíždějících vozidel formou osazení odpovídajícího
dopravního značení.
ZO bere na vědomí
Ad 14 Parkování vozidel v obci
Starosta informoval ZO o možnostech regulace parkování v obci. Nejčastější komplikace s parkováním jsou
před panelovými domy v Kyselce. ZO pověřuje starostu provedením inventury stávajících parkovacích karet
pro tuto lokalitu a následným vystavením nových parkovacích karet, jejichž počet bude odpovídat reálné
kapacitě parkovací plochy.
ZO bere na vědomí
Ad 15 Žádost JSDH Kyselka o převod os. vozidla z nepotřebného majetku u HZS Karlovarské kraje
Velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH) v Kyselce požádal ZO o souhlas s podáním žádosti
o bezúplatný převod osobního vozidla v rámci doručené nabídky nepotřebného majetku Hasičského
záchranného sboru Karlovarského kraje.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod osobního vozidla pro potřeby JSDH Kyselka na základě
nabídky nepotřebného majetku Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje.
Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 10/4/2017 bylo schváleno.
Ad 16 Různé
Ad 16.1 Oprava veřejného osvětlení
Starosta seznámil ZO s opakujícími se výpadky veřejného osvětlení v části obce Radošov. V této souvislosti
seznámil ZO s přípravou komplexní opravy jednotlivých částí veřejného osvětlení v Radošově.
ZO bere na vědomí
Ad 16.2

Výměna oken v budově základní školy v Kyselce

Starosta seznámil ZO se záměrem výměny oken v 3.NP budovy Základní školy v Kyselce.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s přípravou zadávacího řízení pro výměnu oken v 3.NP budovy Základní školy v Kyselce.
Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 11/4/2017 bylo schváleno.
Jednání bylo ukončeno ve 22:00 hodin
Zapsal:

Mgr. Jana Vlková

Ověřili:

Mgr. Vladimír Zicha
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: 21. 4. 2017
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