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

Zápis
z 10. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2019 konaného dne 9. 10. 2019,
od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kyselce
Přítomni:

Dagmar Jahičová, Ing. Blanka Kilhofová, Aleš Labík, Lenka Lasáková, Mgr. Ivan Němec,
Roman Mžik, Tomáš Petrilák, Martin Usler, Mgr. Vladimír Zicha

Omluveni:

0

Hosté:

Mgr. Olga Ševčíková

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 zapisovatelku Dagmar Jahičovou.
Starosta obce navrhl ověřovatele zápisu Ing. Blanku Kilhofovou a pana Romana Mžika

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kyselka (dále jen ZO) schvaluje zapisovatelku Dagmar Jahičovou a ověřovatele zápisu
Ing. Blanku Kilhofovou a pana Romana Mžik.
Výsledek hlasování:

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 1/10/2019 bylo schváleno.
Ad 2

Schválení programu:

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a
navrhl doplnění bodů do programu.
-

Program na poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny zdrojů tepla na pevná paliva v
rodinných domech
Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 225/1 v k. ú. Radošov u Kyselky
Žádost o odkoupení částí pozemků p. č. 399/1, 418/1 v k. ú. Radošov u Kyselky
Žádost o pacht části pozemku p. č. 980/4, 977/1, 986/4 v k. ú. Radošov u Kyselky
Finanční pomoc Natálce
Květnatá louka

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

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Informace ředitelky PO ZŠ a MŠ Kyselka k zahájení školního roku 2019/2020
Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření
Stavební komise
6.1. Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 225/1 v k. ú. Radošov u Kyselky
6.2. Žádost o odkoupení částí pozemků p. č. 399/1, 418/1 v k. ú. Radošov u Kyselky
6.3. Žádost o pacht části pozemku p. č. 980/4, 977/1, 986/4 v k. ú. Radošov u Kyselky
7. Souhlas s darováním pozemku 1263/1 v k. ú. Radošov u Kyselky do vlastnictví obce Kyselka
8. Prodej pozemku p. č. 16/1 v k. ú. Radošov u Kyselky
9. Kotlíkové půjčky ze SFŽP a realizace projektů v rámci výzvy - „Cíl 2“.
10. Program na poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

Žádost do Národního programu Životní prostředí – výzva č. 10/2018 Zelená stuha
Mimořádná odměna starostovi obce
Příprava nové OZV nakládání s odpady
Knihovní řád Obecní knihovny v Kyselce
Informace o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce
Různé
16.1. Plán kulturních a společenských akcí
16.2. Finanční pomoc Natálce
16.3. Květnatá louka

Výsledek hlasování:

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 2/10/2019 bylo schváleno.
Ad 3

Informace ředitelky PO ZŠ a MŠ Kyselka k zahájení školního roku 2019/2020

Ředitelka příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Kyselka Mgr. Olga Ševčíková podala
podrobné informace týkající se zahájení nového školního roku 2019/2020. Dále seznámila ZO s plány do
budoucna a s projekty do kterých se škola hodlá zapojit.
ZO bere na vědomí
Ad 4

Kontrola usnesení

Starosta podal informace o plnění usnesení
ZO bere na vědomí
Ad 5

Rozpočtové opatření č. 9/2019

Předseda finančního výboru podal informaci o rozpočtovém opatření č. 9/2019 ze dne 9. 10. 2019.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2019 ze dne 9. 10. 2019 dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování:

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 3/10/2019 bylo schváleno.
Ad 6 Stavební komise
Ad 6.1.
Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 225/1 v k. ú. Radošov u Kyselky
ZO projednalo žádost o koupi části pozemku p. č. 225/1 v k. ú. Radošov u Kyselky. Stavební komise podala
informace z provedeného místního šetření, kdy doporučuje odprodat požadovanou část, tak aby byl
zachován dostatečný prostor pro případnou trasu cyklostezky. ZO doporučuje odprodat tuto část pozemku
za cenu 100 Kč/m2. Důvodem snížené ceny je skutečnost, že se jedná neudržovaný pozemek v příkré stráni
a bez možnosti jiného využití. Starosta seznámí žadatele se stanoviskem ZO.
ZO bere na vědomí
Ad 6.2.

Žádost o odkoupení částí pozemků p. č. 399/1, 418/1 v k. ú. Radošov u Kyselky

ZO projednalo žádost o koupi částí pozemku p. č. 399/1 a 418/1 v k. ú. Radošov u Kyselky. Stavební
komise podala informace z provedeného místního šetření, kdy doporučuje odprodat požadovanou část,
která je dlouhodobě zaplocena a užívána žadatelem. ZO doporučuje odprodat tuto část pozemku za cenu
100 Kč/m2. Důvodem snížení ceny je narovnání vlastnických vztahů v rámci majetkoprávního vypořádání
částí užívaných pozemků a zájem obce, aby byl stávající stav dlouhodobého užívání pozemků dořešen po
majetkoprávní stránce. Starosta seznámí žadatele se stanoviskem ZO.
ZO bere na vědomí
Ad 6.3.

Žádost o pacht části pozemku p. č. 980/4, 977/1, 986/4 v k. ú. Radošov u Kyselky

ZO projednalo žádost o zřízení pachtu na části pozemků o předpokládané výměře 3 500 m2 za účelem
pastvy. ZO souhlasí se zřízením pachtu bez možnosti předkupního práva. Cena pachtu 0,50 Kč/m2/rok,
záměr pachtu bude před podpisem smlouvy zveřejněn.
ZO bere na vědomí
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Ad 7

Souhlas s darováním pozemku 1263/1 v k. ú. Radošov u Kyselky do vlastnictví obce Kyselka

ZO projednalo nabídku na darování pozemku p. č. 1263/1 v k. ú. Radošov u Kyselky, v současnosti ve
vlastnictví Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary – Dvory, do vlastnictví obce Kyselka.
Jedná se o komunikace k DOZP Radošov a dále do chatové oblasti. Komunikace prošla v letošním roce
rekonstrukcí v hodnotě 1 727 000 Kč.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s darováním pozemku p. č. 1263/1 v k. ú. Radošov u Kyselky, od Karlovarského kraje se
sídlem Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary – Dvory a ve správě Krajské správy a údržby silnic
Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, Chebská 282, 35601 Sokolov, IČO: 70947023, do vlastnictví
obce Kyselka.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

1

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 4/10/2019 bylo schváleno.
Ad 8

Prodej pozemku p. č. 16/1 v k. ú. Radošov u Kyselky

ZO projednalo prodej pozemku p. č. 16/1 v k. ú. Radošov u Kyselky.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s prodejem pozemku p. č. 16/1 v k. ú. Radošov u Kyselky o celkové výměře 359 m2 za cenu
45 Kč/m2. Důvodem snížení ceny je narovnání vlastnických vztahů v rámci majetkoprávního vypořádání
částí užívaných pozemků a zájem obce, aby byl stávající stav dlouhodobého užívání pozemků dořešen po
majetkoprávní stránce. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn.
Výsledek hlasování:

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 5/10/2019 bylo schváleno.
Ad 9

Kotlíkové půjčky ze SFŽP a realizace projektů v rámci výzvy.

Starosta seznámil ZO s podáním žádosti v rámci Výzvy č. 1/2019 z programu na podporu výměny
nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních
opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje.
Starosta dále seznámil ZO s připojením realizací projektů v rámci výzvy „Cíl 2“.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Výzvy č. 1/2019
Cíl 1: Zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva za moderní zdroje tepla
splňující podmínky 117. výzvy Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) v rámci
specifického cíle 2.1 v domácnostech Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje formou
zvýhodněné zápůjčky.
ZO souhlasí s realizací adaptačních projektů reagujících na změnu klimatu a projektů vedoucích ke
snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování energetické účinnosti, dosahování úspor energie na straně
spotřebitelů – Cíl 2. Jedná se konkrétně o realizace projektů: Snížení energetické náročnosti domu služeb
Kyselka (OPŽP SC: 5.1), Kino Kyselka – hospodaření s dešťovou vodou (OPŽP SC: 1.3) a Instalace
systému větrání s rekuperací do MŠ Kyselka (OPŽP SC: 5.1)
Výsledek hlasování:

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 6/10/2019 bylo schváleno.
Ad 10 Program na poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny zdrojů tepla
na pevná paliva v rodinných domech
ZO projednalo navrhované znění pro vyhlášení programu na poskytování návratných finančních výpomocí
na podporu výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí vyhlášením programu v oblasti ochrany životního prostředí pro poskytování bezúročných
návratných finančních výpomocí na pořízení moderního zdroje tepla splňující podmínky 117. výzvy
Operačního programu životního prostředí v rámci specifického cíle 2.1. Poskytovatelem návratné finanční
výpomoci je Obec Kyselka, se sídlem Radošov 118, 362 72 01 Kyselka, IČ: 00254762.
Výsledek hlasování:
OBEC KYSELKA, Radošov 118, 362 72 Kyselka
IČ 00254762, www.obeckyselka.cz
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0

Usnesení č. 7/10/2019 bylo schváleno.
Ad 11 Žádost do Národního programu Životní prostředí – výzva č. 10/2018 Zelená stuha
ZO bylo seznámeno s podmínkami výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního

programu Životní prostředí na téma: „Pozitivní motivace obcí v soutěžích“. Předmětem podpory je
realizace takových opatření, jejichž cílem je zlepšování životního prostředí na území obcí. Zastupitelé byly
vyzvání k předkládání námětů pro využití podpory ve výši 500 tisíc Kč. Možnost využití této podpory má
obec Kyselka díky ocenění v soutěži Vesnice roku a získání „Zelené stuhy“ za příkladnou péči v oblasti
životního prostředí, zeleně, veřejných prostranství, tvorba a péče o přírodní prvky v krajině.
ZO ber na vědomí
Ad 12 Mimořádná odměna starostovi obce
Místostarosta obce navrhl poskytnutí mimořádné odměny

Návrh usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí mimořádné odměny starostovi obce Kyselka Aleši Labíkovi, za splnění
mimořádných, a zvláště významných úkolů, nadstandardní úsilí při plnění povinností opatrovníka, grafické
práce při tvorbě zpravodaje a propagačních tiskovin a samostatné vedení projektů, ve výši dvou měsíčních
odměn v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Odměna je
splatná v nejbližším výplatním termínu.
Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

2

Usnesení č. 8/10/2019 bylo schváleno.
Ad 13 Příprava nové OZV nakládání s odpady
Starosta seznámil ZO s návrhem aktualizované vyhlášky o systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím území.
ZO bere na vědomí
Ad 14 Knihovní řád Obecní knihovny v Kyselce
ZO projednalo předložený návrh Knihovního řádu Obecní knihovny v Kyselce

Návrh usnesení:
ZO schvaluje Knihovní řád Obecní knihovny v Kyselce v předloženém znění
Výsledek hlasování:

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 9/10/2019 bylo schváleno.
Ad 15 Informace o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce
Starosta seznámil ZO s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření obce Kyselka. Nebyly shledány žádné
nedostatky.
ZO bere na vědomí
Ad 16 Různé
Ad 16.1.

Plán kulturních a společenských akcí

Starosta podal informace o plánů nejbližších kulturních a společenských akcí.
ZO bere na vědomí
Ad 16.2.

Finanční pomoc Natálce

ZO projednalo návrh, předložený zastupitelkou Ing. Blankou Kilhofovou, na poskytnutí finančního příspěvku
do veřejné sbírky „Pomoc pro Natálku“, která utrpěla popáleniny na třiačtyřiceti procentech těla.

Návrh usnesení:
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ZO souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku do veřejné sbírky „Pomoc pro Natálku“ ve výši 5 000 Kč na
transparentní účet 4100329063/0800.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

1

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 10/10/2019 bylo schváleno.
Ad 16.3.

Plán kulturních a společenských akcí

ZO projednalo možnosti a podmínky pro založení „květnaté louky“ v budoucím období.
ZO bere na vědomí
Jednání bylo ukončeno ve 23:15 hodin
Zapsal:

Dagmar Jahičová

Ověřili:

Ing. Blanka Kilhofová
Roman Mžik
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.
Zveřejněno na webových stránkách obce http://www.obeckyselka.cz/uredni-deska

Vyvěšeno: 18. 10. 2019
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