OBEC KYSELKA
Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

Obec Kyselka
Zastupitelstvo obce Kyselka
Usnesení_ZO_2017_
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72 Kyselka, IČ:00254762
Č. j.:

Kyselka/848/17/KY

Usnesení
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2017 konaného dne 08. 11. 2017,
od 18:00 hodin v obecním kině v Kyselce
Přítomni:

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

Hosté:

občané

Omluveni:

Mgr. Jana Jakabová

Zasedání Zastupitelstva obce Kyselka bylo zahájeno v 18:00 hodin 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 zapisovatele paní Dagmar Jahičovou.
Starosta obce navrhl ověřovatele zápisu paní Lenku Lasákovou a pana Martina Uslera.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kyselka (dále jen ZO) schvaluje zapisovatelku paní Dagmar Jahičovou a ověřovatele
zápisu paní Lenku Lasákovou a pana Martina Uslera.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 1/11/2017 bylo schváleno.
Ad 2
Schválení programu:
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce, další
návrhy na doplnění nebyly vzneseny.
-

Rozpočtové opatření č. 8/2017 ze dne 31. 10. 2017
Veřejnoprávní smlouva o zajištění požární ochrany

ZO schvaluje následující program zasedání:
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Veřejnoprávní smlouva o nákupu a zpracování knihovních fondů na rok 2018
Odstoupení od smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č.972/4 v k.ú. Radošov u Kyselky
Revokace Usnesení č. 9/10/2017 ze dne 12.10.2017.
Analýza odpadového hospodářství v obci
Rozpočtové opatření č. 8/2017 ze dne 31. 10. 2017
Veřejnoprávní smlouva o zajištění požární ochrany
Prezentace o činnosti a plánech obce
Různé

Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 2/11/2017 bylo schváleno.
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Ad 3

Veřejnoprávní smlouva o nákupu a zpracování knihovních fondů na rok 2018

ZO projednalo předloženou Smlouvu o kooperačním příspěvku na nákup a zpracování knižního fondu na
rok 2018.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o kooperačním příspěvku na nákup a zpracování knižního fondu na rok
2018 v předloženém znění. Příspěvek je dále určen na provoz softwaru AKS CLAVIUS REKS pro obecní
knihovnu v Kyselce. Výše příspěvku činí 18 540 Kč.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 3/11/2017 bylo schváleno.
Ad 4

Odstoupení od smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č.972/4 v k.ú. Radošov
u Kyselky

Starosta seznámil ZO s žádostí společnosti Stav elektro s.r.o., Vintířovská 1149, Chodov, IČ 26355639,
zastupující společnost ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035,
o odstoupení od smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č.972/4 v k.ú. Radošov u Kyselky a to z důvodu
chybného odsouhlasení geometrického plánu Katastrálním úřadem, kdy bylo zjištěno, že pozemek ve
vlastnictví obce Kyselka není stavbou „Kyselka, KV, Radošov č.p.520/1, kNN“ dotčen.

Návrh usnesení:
ZO revokuje usnesení č. 10/6/2017 ze dne 14. 6. 2017.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 4/11/2017 bylo schváleno.
Ad 5

Vyřešení přístupové cesty k RD č. p. 244 v Radošově

Starosta podal informaci o nových skutečnostech ohledně plánovaného odkupu části pozemku od
společnosti KSM 2006 s.r.o. a rozšíření odkupu, kdy bylo nutné přepracovat geometrický plán. Současně
byla touto společností učiněna nabídka na darování zbývající části pozemku p. č. 737/55 v k.ú. Radošov u
Kyselky. Starosta dále seznámil ZO s podmínkami zřízení služebnosti cesty a stezky ve prospěch pozemku
p. č. 737/22 v k.ú. Radošov u Kyselky.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s odkoupením pozemku p. č. 737/58 v k.ú. Radošov u Kyselky a pozemku p. č. 737/54 v k.ú.
Radošov u Kyselky, o celkové výměře 422 m2, v souladu s rozdělením dle geometrického plánu č. 100933/2017 ze dne 30.10.2017 a to za cenu 200 Kč/m 2, tedy za celkovou cenu 84 400 Kč. ZO dále souhlasí
s nabídkou společnosti KSM 2006, s.r.o. na darování zbylé části pozemku p. č. 737/55 v k.ú. Radošov
u Kyselky, o výměře 177 m2 obci Kyselka.
ZO dále souhlasí se zřízení služebnosti cesty a stezky ve prospěch pozemku p. č. 737/22 v k.ú. Radošov u
Kyselky ve vlastnictví manželů Naděždy a Martina Šiplových, Radošov 244. Zřízení služebnosti bude
zapracováno ve smluvním ujednání v rámci odkoupení a darování pozemků od společnosti KSM 2006 s.r.o.,
Pod Jelením skokem 362/5, IČ: 275 66 722. GP: 1009-33/2017. Zřízení služebnosti cesty a stezky bude
bezúplatné. Náklady spojené se zřízením služebnosti ve výši 6000,-Kč uhradí žadatelé, manželé Naděžda a
Martin Šiplovi.
Toto usnesení nahrazuje Usnesení č. 3/6/2017 ze dne 14. 6. 2017 a Usnesení č. 9/10/2017 ze dne 12.
10.2017.
Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

1

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 5/11/2017 bylo schváleno.
Ad 6

Analýza odpadového hospodářství v obci

Starosta přednesl výsledek šetření finanční komise týkající se vyhodnocení odpadového hospodářství obce.
Přítomným bylo vysvětlen způsob financování jednotlivých druhů odpadů s ekonomickým vyhodnocením.
Analýza bude sloužit jako základní podklad pro případnou úpravu obecně závazné vyhlášky.
Ad 7

Rozpočtové opatření č. 8/2017 ze dne 31. 10. 2017

Předseda finančního výboru podal informaci o rozpočtovém opatření č. 08/2017.
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Návrh usnesení:
ZO souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 08/2017 ze dne 31. 10. 2017
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 6/11/2017 bylo schváleno.
Ad 8

Veřejnoprávní smlouva o zajištění požární ochrany

ZO projednalo návrh veřejnoprávní smlouvy na zajištění požární ochrany Jednotkou sboru dobrovolných
hasičů Kyselka v částech obce Doupovské hradiště.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na zajištění požární ochrany Jednotkou sboru
dobrovolných hasičů v Kyselce v místních částech obce Doupovské Hradiště, konkrétně se jedná o části
Dolní Lomnice, Lučiny a Svatobor a souhlasí s přijetím účelové finanční dotace ve výši 30 000 Kč z rozpočtu
obce Doupovské Hradiště. Smlouva bude uzavřena na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 7/11/2017 bylo schváleno.
Ad 9

Prezentace o činnosti a plánech obce

Starosta přednesl prezentaci o činnosti obce za uplynulé období a podal upřesňující informace k jednotlivým
investičním a společenským akcím. Byly představeny rozpracované a plánované projekty obce.
ZO bere na vědomí
Ad 10

Různé

Proběhla diskuse s přítomnými občany. Významným tématem diskuse byly dotazy přítomných na aktuální
průběh prací souvisejících s obnovou historických budov bývalých lázní v Kyselce, a současně poukázání
na nedostatky, které jsou negativně vnímány nejen místními občany.
Starosta také podal podrobné informace k probíhající obnově lipové aleje v oblasti nábřežní promenády
u bývalých lázeňských budov, včetně projekce detailních fotografií z této akce.
ZO bere na vědomí

Jednání bylo ukončeno ve 21:00 hodin

Zapsal:

Dagmar Jahičová

Ověřili:

Lenka Lasáková
Martin Usler

Aleš Labík
starosta obce Kyselka
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