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

ZÁPIS
z 12. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2019 konaného dne 11. 12. 2019,
od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kyselce
Přítomni:

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

Omluveni:

Roman Mžik, Dagmar Jahičová

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. Vladimíra Zichu.
Starosta obce navrhl ověřovatele zápisu Tomáše Petriláka a Martina Uslera.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kyselka (dále jen ZO) schvaluje zapisovatele Mgr. Vladimíra Zichu a ověřovatele zápisu
Tomáše Petriláka a Martina Uslera.
Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 1/12/2019 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.
-

Aktuální stav řešení přístupové cesty na pozemku 408/1 v k. ú. Radošov u Kyselky
Ocenění občanů obce při významných životních událostech

ZO schvaluje následující program zasedání:
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření
Stavební komise
Kontrolní výbor
Schválení návrhu rozpočtu obce Kyselka na rok 2020
Plán inventarizace majetku a závazků Obce Kyselka za rok 2019
Veřejnoprávní smlouva o nákupu a zpracování knihovního fondu z prostředků obce a jejich distribuce v roce 2020
Schválení OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území obce
Schválení předání splaškové kanalizační přípojky a vodovodního řádu na pozemku 1296/1 k. ú. Radošov u Kyselky do správy
společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s.
Revokace usnesení č. 7/3/2019 ze dne 13. 3. 2019 - Veřejnoprávní smlouva o spolupráci požární jednotky obce Kyselka při
zajištění požární ochrany pro obec Doupovské Hradiště Různé
Schválení Smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Doupovské Hradiště
Různé
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Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 2/12/2019 bylo schváleno.
Ad 3

Kontrola usnesení

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

Rozpočtové opatření 10/2019

Předseda finančního výboru podal informaci o rozpočtovém opatření č. 11/2019 ze dne 11. 12. 2019.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.11/2019 ze dne 11. 12. 2019 dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 3/12/2019 bylo schváleno.
Ad 5

Stavební komise

Předseda stavební komise podal informace z provedených místních šetření týkající se záměru prodeje části
pozemku 381/1 v k. ú. Radošov u Kyselky v chatové oblasti z důvodu majetkoprávních narovnání
o předpokládané výměře 310 m2. Starosta zveřejní záměr prodeje uvedené čísti pozemku. Při podeji bude
brán ohled na dodržení ochranného pásma vodovodního vedení.
ZO bere na vědomí
Ad 6

Kontrolní výbor

Zápis z provedené kontroly bude projednán na příštím zasedání ZO z důvodu nepřítomnosti předsedkyně
kontrolního výboru.
ZO bere na vědomí
Ad 7

Schválení návrhu rozpočtu obce Kyselka na rok 2020

Starosta předložil návrh rozpočtu obce Kyselka na rok 2020 včetně důvodové zprávy. Návrh rozpočtu na rok
2020 byl řádně zveřejněn a nebyly vzneseny žádné námitky.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočet obce Kyselka na rok 2020 s výdaji ve výši 23 030 600 Kč a příjmy ve výši 20 530 600
Kč, schodek bude vyrovnán přebytky z minulých let, dotacemi a případně investičním úvěrem. Závazným
ukazatelem rozpočtu jsou paragrafová znění.
Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 4/12/2019 bylo schváleno.
Ad 8

Plán inventarizace majetku a závazků Obce Kyselka za rok 2019

Starosta obce seznámil ZO s plánem inventarizace majetku a závazků obce za rok 2019.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s plánem inventarizace a se jmenováním předsedy a členů inventarizačních komisí dle
předloženého Plánu inventur na rok 2019.
Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 5/12/2019 bylo schváleno.
Ad 9

Veřejnoprávní smlouva o nákupu a zpracování knihovního fondu z prostředků obce a jejich
distribuce v roce 2020

ZO projednalo smlouvu předloženou Krajskou knihovnou Karlovy Vary na rok 2020.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o nákupu a zpracování knihovního fondu z prostředků
provozovatele knihovny a jejich distribuci v roce 2020. ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku na úhradu
nákladů ve výši 20 000 Kč.
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Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 6/12/2019 bylo schváleno.
Ad 10 Schválení OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce
ZO projednalo návrh obecně závazné vyhlášky (OZV) o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Kyselka v předloženém znění.
OZV nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.
Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 7/12/2019 bylo schváleno.
Ad 11 Schválení předání splaškové kanalizační přípojky a vodovodního řádu na pozemku 1296/1
k. ú. Radošov u Kyselky do správy společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s.
ZO projednalo záměr předání vybudované splaškové kanalizační přípojky a vodovodního řádu do správy
společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s předáním vybudované splaškové kanalizační přípojky a vodovodního řádu na pozemku
1296/1 k. ú. Radošov u Kyselky do správy společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s.
Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 8/12/2019 bylo schváleno.
Ad 12 Revokace usnesení č. 7/3/2019 ze dne 13. 3. 2019 - Veřejnoprávní smlouva o spolupráci
požární jednotky obce Kyselka při zajištění požární ochrany pro obec Doupovské Hradiště
Různé
Starosta předal informaci o stanovisku HZS Karlovarského kraje k veřejnoprávní smlouvě o spolupráci
požární jednotky obce Kyselka při zajištění požární ochrany pro obec Doupovské Hradiště a požádal ZO
o revokaci usnesení z důvodu nevyhovující formulace smlouvy.

Návrh usnesení:
ZO revokuje usnesení č. 7/3/2019 ze dne 13. 3. 2019 - Veřejnoprávní smlouva o spolupráci požární jednotky
obce Kyselka při zajištění požární ochrany pro obec Doupovské Hradiště
Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 9/12/2019 bylo schváleno.
Ad 13 Schválení Smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Doupovské
Hradiště
ZO projednalo návrh Smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Doupovské Hradiště

Návrh usnesení:
ZO schvaluje Smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Doupovské Hradiště dle
předloženého návrhu. Předmětem veřejnoprávní smlouvy je spolupráce požární jednotky obce Kyselka při
zajištění požární ochrany pro obec Doupovské Hradiště, konkrétně místních částí Lučiny, Svatobor a Dlouhá
Lomnice. Obec Doupovské Hradiště poskytne příspěvek obci Kyselka na zajištění požární ochrany
jednotkou sboru dobrovolných hasičů Kyselka na dobu 10 let v celkové výši 500 000 Kč.
Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

Usnesení č. 10/12/2019 bylo schváleno.

OBEC KYSELKA, Radošov 118, 362 72 Kyselka
IČ 00254762, www.obeckyselka.cz

Tel.: +420 353 941 127, +420 725 051 065
e-mail: starosta@obeckyselka.cz

strana 3 z 4

KB Karlovy Vary- 3320341/0100
ČNB Plzeň – 94-3910341/0710

0

Ad 14 Různé
Ad 14.1.

Studie proveditelnosti výstavby chodníku v obci

Starosta předložil studii proveditelnosti pro plánovanou výstavbu chodníku v úseku od stávajícího chodníku
na pozemku p. č. 729/3 v k. ú. Radošov u Kyselky k zastávce u areálu základní školy na pozemku
p. č. 986/8 v k. ú. Radošov u Kyselky.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje pokračování v přípravě projektové dokumentace pro výstavbu chodníku v úseku od stávajícího
chodníku na pozemku p. č. 729/3 v k. ú. Radošov u Kyselky k zastávce u areálu základní školy na pozemku
p. č. 986/8 v k. ú. Radošov u Kyselky. Projekt bude optimálně etapizován. Před pokračováním v projektové
dokumentace budou prověřeny vlastnické vztahy a stavebně technické podmínky pro umístění chodníku
s ohledem na existenci stávajících inženýrských sítí.
Výsledek hlasování:

PRO:

6

PROTI: 0

ZDRŽELI SE:

1

Usnesení č. 11/12/2019 bylo schváleno.
Ad 14.2.

Aktuální stav řešení přístupové cesty na pozemku 408/1 v k. ú. Radošov u Kyselky

Starosta seznámil ZO s výsledky dosavadních jednání s vlastníky pozemku p. č. 408/1 v k. ú. Radošov
u Kyselky, kdy obec Kyselka projevila zájem objasnit a narovnat staré majetkoprávní vztahy, jakož i vztahy
s ostatními vlastníky nemovitostí, kteří předmětný pozemek používají k přístupu ke svým nemovitostem.
Starosta uvedl, že dosavadní výsledky jednání doposud nevedly k uspokojivému a smírnému řešení.
Přítomný ***************, vlastník pozemku p. č. 408/4 a ***************, vlastníci pozemku 408/3, užívající
zmíněnou přístupovou cestu, podali podrobné vysvětlení k průběhu nabytí svých pozemků a vyjádřili postoj
k vzniklé situaci.
Obec Kyselka bude v souladu s probíhajícím novým mapováním katastrálního území Radošov u Kyselky
usilovat o zanesení skutečného stavu pozemku p. č. 408/1 včetně zanesení oddělené části pozemku, která
dlouhodobě slouží jako příjezdová cesta k pozemkům p. č. 408/4 a 408/3, vše v k. ú. Radošov u Kyselky.
ZO bere na vědomí
Ad 14.3.

Ocenění občanů obce při významných životních událostech

Starosta seznámil s návrhem nových obecných pravidel pro poskytování ocenění občanů při významných
životních událostech.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s obecnými pravidly pro poskytováním ocenění občanům obce při významných životních
událostech v souladu s novelou zákona o obcích č. 106/2016 Sb, ustanovení 36a. Za ocenění se rozumí
poskytnutí dárkového balíčku, upomínkového předmětu, dárkového poukazu či finančního daru. Za
významné životní události jsou považovány zejména narozeniny (jubilea) 70, 75, 80, po dosažení 80.
narozenin každé další. Rozhodnutí o poskytnutí ocenění při dalších významných životních událostech jsou
v pravomoci starosty obce. Udělování čestného občanství obce a cen obce náleží do vyhrazené pravomoci
zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI: 0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 12/12/2019 bylo schváleno.

Jednání bylo ukončeno ve 21:45 hodin
Zapsal:
Ověřili:

Mgr. Vladimír Zicha
Tomáš Petrilák
Martin Usler

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
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