OBEC KYSELKA
Radošov 118, 362 72 Kyselka
Obec Kyselka
Zastupitelstvo obce Kyselka
362 72 Kyselka, IČ:00254762

Usnesení
z 10. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2018 konaného dne 12. 9. 2018,
od 18:00 hodin v obřadní místnosti Obecního úřadu v Kyselce
Přítomni:

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

Hosté:

JUDr. Josef Kašpar
Omluveni: Mgr. Jana Vlková

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 pana Tomáše Petriláka a Mgr. Ivana Němce.

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

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 1/10/2018 bylo schváleno.
Ad 2 Schválení programu:
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce, do
programu byly navrženy následující body.
-

Žádosti o pronájem obecního pozemku bude rozdělen na:
Žádost o pronájem částí pozemku p. č. 535/1 a 538/9 v k. ú. Radošov u Kyselky.
Žádost o pronájem pozemku p. č. 977/1 a 980/4 v k. ú. Radošov u Kyselky.
Žádost o revokaci usnesení č. 3/8/2018 ze dne 8.8.2018
Žádost o vrácení finančních prostředků příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Kyselka
Žádost o prodej pozemku části p. č. 420/1 v k. ú. Radošov u Kyselky
Žádost o převod pozemku p. č. 1235/1 v k. ú. Radošov u Kyselky do vlastnictví obce Kyselka.

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

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření č. 5/2018
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Základní škola Kyselka – oprava elektroinstalace III. etapa“
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce prostor OÚ Kyselka - II. etapa“
Žádosti o pronájem obecního pozemku
7.1. Žádost o pronájem pozemků p. č. 535/1 a 538/9 v k. ú. Radošov u Kyselky.
7.2. Žádost o pronájem pozemku p. č. 977/1 a 980/4 v k. ú. Radošov u Kyselky.
8. Žádost o revokaci usnesení č. 3/8/2018 ze dne 8.8.2018
9. Žádost o vrácení finančních prostředků PO ZŠ a MŠ Kyselka
10. Žádost o prodej pozemku části p. č. 420/1 v k. ú. Radošov u Kyselky
11. Žádost o převod pozemku p. č. 1235/1 v k. ú. Radošov u Kyselky do vlastnictví obce Kyselka.
12. Různé
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Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 2/10/2018 bylo schváleno.
Ad 8

Žádost o revokaci usnesení č. 3/8/2018 ze dne 8.8.2018

Přítomný MUDr. Josef Kašpar zastupující ******************************************************************
přednesl připomínky k usnesení č. 3/8/2018 ze dne 8. 8. 2018 a požádal o jeho revokaci. Starosta upřesnil
situaci ohledně záměru prodeje části pozemku 160/3 v k. ú. Radošov u Kyselky a ubezpečil přítomné, že
prodej části pozemku je schválen tak, aby nedošlo k žádnému omezení průjezdnosti a obslužnosti dané
lokality. Starosta dále seznámil přítomné, s doporučením advokátní kanceláře zastupující obec Kyselka, kdy
s ohledem na nové skutečnosti týkající se probíhajícího mapování a následné předpokládané nutné směny
částí pozemků v této lokalitě, doporučuje Zastupitelstvu obce, odložit záměr prodeje.

Návrh usnesení:
ZO odkládá záměr prodeje části pozemku (tj. odkládá se platnost usnesení č. 3/8/2018 ze dne 8.8.82018) a
to do doby vyřešení skutečných hranic pozemků v souvislosti s probíhajícím novým mapováním v katastru
Radošov u Kyselky včetně dořešení nutných směn pozemků a do legalizace komunikace dotýkající se
pozemků 160/2 a 160/3 v k. ú. Radošov u Kyselky včetně dokončení pasportizace komunikací.
Výsledek hlasování:

PRO:

6

PROTI: 1

ZDRŽELI SE: 1

Usnesení č. 3/10/2018 bylo schváleno.
Ad 3

Kontrola usnesení

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

Rozpočtové opatření č. 5/2018

Starosta podal informaci o rozpočtovém opatření č. 05/2018 ze dne 31. 8. 2018.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatřením č. 05/2018 ze dne 31. 8. 2018 dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 4/10/2018 bylo schváleno.
Ad 5

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Základní škola Kyselka – oprava elektroinstalace
III. etapa“

ZO projednalo předložený návrh dodatku k SoD, který se týká výčtu víceprací a méněprací probíhající akce.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k SoD na akci „Základní škola Kyselka – oprava elektroinstalace III.
etapa“. Předmětem dodatku je dohoda o více pracích a méně pracích. Celková cena díla se navyšuje o
částku 40 622 Kč včetně DPH. Ostatní ustanovení SoD zůstávají nezměněna.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 5/10/2018 bylo schváleno.
Ad 6

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce prostor OÚ Kyselka - II. etapa“

ZO projednalo předložený návrh dodatku k SoD, který se týká výčtu víceprací a méněprací probíhající akce.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k SoD na akci „Rekonstrukce prostor OÚ Kyselka - II. etapa“.
Předmětem dodatku je dohoda o více pracích a méně pracích. Celková cena díla se navyšuje o částku
111 019 Kč včetně DPH. Ostatní ustanovení SoD zůstávají nezměněna.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

Usnesení č. 6/10/2018 bylo schváleno.
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0

Ad 7
Ad 7.1.

Žádosti o pronájem obecního pozemku
Žádost o pronájem pozemků p. č. 535/1 a 538/9 v k. ú. Radošov u Kyselky.

ZO projednalo žádost o pronájem pozemků p. č. 535/1 a 538/9 v k. ú. Radošov u Kyselky. ZO doporučuje
zveřejnit záměr o pronájmu pozemku.
ZO bere na vědomí
Ad 7.2.

Žádost o pronájem pozemku p. č. 977/1 a 980/4 v k. ú. Radošov u Kyselky.

ZO projednalo žádost o pronájem částí pozemků p. č. 977/1 a 980/4 v k. ú. Radošov u Kyselky za účelem
pastvy. ZO doporučuje zveřejnit záměr o pronájmu (pachtu) pozemku za účelem pastvy.
ZO bere na vědomí
Ad 9

Žádost o vrácení finančních prostředků PO ZŠ a MŠ Kyselka

ZO projednalo žádost o vrácení finančních prostředků převedených z investičního fondu příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Kyselka zpět na účet zřizovatele a to na základě usnesení 7/5/2018. Žádost byla
podána z důvodu nutných investic na opravu havarijního stavu oken v tělocvičně. ZO zcela souhlasí
s potřebou urgentní výměny výplní v budově tělocvičny, jelikož aktuální stav neumožňuje z bezpečnostních
důvodů provoz. ZO doporučuje řešit havarijní opravu přímo z vlastních prostředků. Z toho důvodů nebudou
finanční prostředky převáděny zpět na účet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kyselka.
ZO bere na vědomí
Ad 10 Žádost o prodej pozemku části p. č. 420/1 v k. ú. Radošov u Kyselky
ZO projednalo žádost o prodej části pozemku p. č. 420/1 v k. ú. Radošov u Kyselky. ZO záměr prodeje
odkládá s ohledem na probíhající nové mapování v k. ú. Radošov u Kyselky.
ZO bere na vědomí.
Ad 11 Žádost o převod pozemku p. č. 1235/1 v k. ú. Radošov u Kyselky do vlastnictví obce Kyselka.
ZO projednalo návrh na převod pozemku p. č. 1235/1 v k. ú. Radošov u Kyselky ve vlastnictví do vlastnictví
obce Kyselka. Jedná se o příjezdovou cestu k pozemkům našich občanů a rekreačním objektům, proto je
v zájmu obce komunikaci spravovat.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s podáním žádosti o převod pozemku p. č. 1235/1 v k. ú. Radošov u Kyselky ve vlastnictví
Lesy České republiky, s. p. do vlastnictví obce Kyselka. ZO pověřuje starostu podáním žádosti.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 7/10/2018 bylo schváleno.
Ad 12 Různé
Mgr. Ivan Němec informoval ZO o možnostech pořízení materiálů vhodných k propagaci obce.
Jednání bylo ukončeno ve 21:00 hodin
Zapsal:

Dagmar Jahičová

Ověřili:

Tomáš Petrilák
Mgr. Ivan Němec
Aleš Labík
starosta obce Kyselka

Vyvěšeno: 21. 9. 2018

Sejmuto:

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.
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