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

ZÁPIS
z 1. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2020 konaného dne 15. 1. 2020,
od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kyselce
Přítomni:

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

Omluveni:

Roman Mžik

Hosté:

Petr Čada

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 Dagmar Jahičovou.
Starosta obce navrhl ověřovatele zápisu Ing. Blanku Kilhofovou a Lenku Lasákovou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kyselka (dále jen ZO) schvaluje zapisovatele Dagmar Jahičovou a ověřovatele zápisu
Ing. Blanku Kilhofovou a Lenku Lasákovou.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 1/1/2020 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.
-

Informace k novele nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
OZV - regulace používání zábavní pyrotechniky
Kyselské slavnosti – informace k programu
1. reprezentační ples obce Kyselka
Prodloužení VO a odvod dešťové vody z komunikace…..
Návrh na upuštění od vymáhání pohledávky
Návrh na snížení rychlosti na vybraných úsecích v obci
Kotlíkové půjčky

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

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Kontrola usnesení
Průběžný stav inventarizace majetku obce
Plán činnosti finančního a kontrolního výboru
Dotační příležitosti
Žádosti o dotace z rozpočtu obce Kyselka
Různé
8.1. Informace k novele nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
8.2. OZV - regulace používání zábavní pyrotechniky
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8.3. Kyselské slavnosti – informace k programu
8.4. 1. reprezentační ples obce Kyselka
8.5. Rozšíření VO a odvod dešťové vody na pozemku p. č. 928/1 v k. ú. Radošov u Kyselky
8.6. Návrhy na zastavení vymáhání pokuty na základě přestupkového řízení
8.7. Návrh na snížení rychlosti na vybraných úsecích v obci
8.8. Kotlíkové půjčky

Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 2/1/2020 bylo schváleno.
Ad 3

Kontrola usnesení

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

Průběžný stav inventarizace majetku obce

Předsedové dílčích inventarizačních komisí seznámili ZO s aktuálním stavem probíhající inventarizace
majetku obce Kyselka za rok 2019
ZO bere na vědomí
Ad 5

Plán činnosti finančního a kontrolního výboru

Starosta přednesl ZO návrh plánu činnosti finančního a kontrolního výboru na rok 2020.
ZO bere na vědomí
Ad 6

Dotační příležitosti

Starosta seznámil ZO s aktuálním plánem dotačních výzev, které by mohla obec Kyselka využít.
ZO bere na vědomí
Ad 7

Žádosti o dotace z rozpočtu obce Kyselka

Ad 7.1 SK Kyselka
Starosta přednesl znění žádosti spolku SK Kyselka, kdy na činnost starších a mladších žáků a na činnost
dospělých žádají příspěvek ve výši 99 000,-Kč.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku spolku SK Kyselka, IČO:70945497, na činnost starších a mladších
žáků a na činnost dospělých ve výši 99 000,-Kč.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 3/1/2020 bylo schváleno.
Ad 7.2 Taneční kroužek „Berušky“ a „Latinka“
Starosta přednesl znění žádosti, kdy předmětem žádosti je podpora činnosti a částečné krytí nákladů na
ošacení, látky a náklady na vystoupení.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku pro taneční kroužek „Berušky“ a „Latinka“ ve výši 6 000,Kč.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 4/1/2020 bylo schváleno.
Ad 7.3 Trial team Bochov – Kyselka
Starosta přednesl znění žádosti spolku Trial Team Bochov – Kyselka. Spolek žádá o příspěvek ve výši
30 000,-Kč na podporu organizace Mezinárodního mistrovství ČR v trialu jednotlivců v Kyselce.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku spolku Trial Team Bochov – Kyselka, IČO: 22710906, na podporu
organizace Mezinárodního mistrovství ČR v trialu jednotlivců v Kyselce, ve výši 30 000,-Kč.
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Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

1

Usnesení č. 5/1/2020 bylo schváleno.

Ad 8 Různé
Ad 8.1.
Informace k novele nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
Starosta podal informaci o novele nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků.

Návrh usnesení:
Návrh usnesení:
1) ZO v souladu s novelizací nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků stanovuje odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
s účinností od 1. 2. 2020 takto:
místostarosta 29 206 Kč
předseda výboru nebo komise 3 245 Kč
člen výboru nebo komise 2 704 Kč
člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1 623 Kč
2) ZO v souladu s § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu dvou
či více funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet maximálně 2
nejvyšších zastupitelstvem stanovených odměn za jím zastávané funkce, upravené v § 74 odst. 3 zákona o
obcích (předseda výboru nebo komise, člen výboru nebo komise, člen zastupitelstva bez dalších funkcí).
3) V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. V
případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce
(místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude odměna náležet ode
dne zvolení do této funkce.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI: 0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 6/1/2020 bylo schváleno.
Ad 8.2.

OZV - regulace používání zábavní pyrotechniky

ZO projednalo návrh na vydání Obecně závazné vyhlášky o regulaci používání zábavní pyrotechniky v obci
Kyselka. Návrh znění vyhlášky bude projednán na dalším zasedání ZO.
ZO bere na vědomí
Ad 8.3.

Kyselské slavnosti – informace k programu

Starosta podal informaci a aktuálním stavu příprav na kulturní a společenskou akci „Kyselské slavnosti
2020“.
ZO bere na vědomí
Ad 8.4.

1. reprezentační ples obce Kyselka

Starosta podal informaci a aktuálním stavu příprav na kulturní a společenskou akci „1. reprezentační ples
obce Kyselka“.
ZO bere na vědomí
Ad 8.5.

Rozšíření VO a odvod dešťové vody na pozemku p. č. 928/1 v k. ú. Radošov u Kyselky

ZO projednalo žádost ************** o úpravu odvodu dešťové vody a rozšíření veřejného osvětlení na
pozemku p. č. 928/1 v k. ú. Radošov u Kyselky. Starosta zajistí zpracování návrhů technického řešení
a zahájí úkony potřebné k realizaci požadavku.
ZO bere na vědomí
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Ad 8.6.

Návrh na upuštění od vymáhání pohledávky

Starosta seznámil ZO s průběhem opakovaného vymáhání pohledávky, která vznikla na základě
přestupkového řízení a udělení pokuty.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti a souhlasí s vyřazením pohledávky
obce Kyselka za udělené pokuty na základě přestupkových řízení. Jedná se pokutu ve výši 1000 Kč z
přestupkového řízení č. j. 116/19/KY a pokutu ve výši 1000 Kč z přestupkového řízení č. j. 29/19/KY. Další
vymáhání pohledávky by bylo neúčelné a nehospodárné, neboť náklady na vymáháni a spravování
pohledávky by výrazně převyšovaly výši pohledávky.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI: 0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 7/1/2020 bylo schváleno.
Ad 8.7.

Návrh na snížení rychlosti na vybraných úsecích v obci

ZO projednalo návrhy na snížení povolené rychlosti vozidel na vybraných úsecích. Důvodem je zvýšení
bezpečnosti. ZO pověřuje starostu podat žádost na odbor dopravy MM Karlovy Vary a Krajské ředitelství
policie Karlovarského kraje, Územní odbor Karlovy Vary, dopravní inspektorát, Karlovy Vary.
ZO bere na vědomí
Ad 8.8.

Kotlíkové půjčky

Starosta podal informace o aktuálním stavu žádosti o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci výzvy 1/2019 Kotlíkové půjčky.
ZO bere na vědomí

Jednání bylo ukončeno ve 21:50 hodin
Zapsal:
Ověřili:

Dagmar Jahičová
Lenka Lasáková
Ing. Blanka Kilhofová

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: 24. 1. 2020
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