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 12. 2. 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:

Miroslav Perout

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 Mgr. Vladimíra Zichu a Mgr. Ivana Němce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kyselka (dále jen ZO) schvaluje zapisovatele Dagmar Jahičovou a ověřovatele zápisu
Mgr. Vladimíra Zichu a Mgr. Ivana Němce.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 1/2/2020 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.
-

Výběr nájemce obecního bytu v objektu č.p. 178/ byt č.3
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce klub chovatelů loveckých slídičů
Kronika obce
Souhlas s poskytnutím daru pro ZŠ
Žádost o prodej obecního pozemku
Oprava kanalizace a vodovodu v budově MŠ Kyselka

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

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Kontrola usnesení
Generel areálu Lázně Kyselka
Inventarizace majetku obce – návrhy odpisů a projednání závěrů inventarizace.
Inventarizační zpráva
Příprava zadávacích řízení
Přehled podaných žádostí o dotace
Smlouva o podpoře ze SFŽP ČR na akci „Podpora výměny kotlů v obci Kyselka"
Dodatek ke smlouvě o svozu separovaného odpadu.
Informace k připravovaným projektům.
Výběr nájemce obecního bytu v objektu č.p. 178/ byt č.3
Návrh OZV o regulaci používání zábavní pyrotechniky
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14.

Různé
14.1. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
– klub chovatelů lovecký ch slídičů
14.2. Kronika obce
14.3. Souhlas s poskytnutím daru pro ZŠ
14.4. Žádost o prodej obecního pozemku
14.5. Oprava kanalizace a vodovodu v budově MŠ Kyselka

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

Generel areálu Lázně Kyselka

Výkonný ředitel společnosti Lázně Kyselka o.p.s. představil ZO vypracovaný generel budoucího využití
areálu bývalých lázní v Kyselce.
ZO bere na vědomí
Ad 5

Inventarizace majetku obce – návrhy odpisů a projednání závěrů inventarizace.

Předsedové inventarizačních komisí seznámili ZO s inventarizačními zápisy z provedených inventur majetku
obce k 31. 12. 2019, včetně Protokolů s návrhy na vyřazení z majetku obce Kyselka z důvodu opotřebení či
poškození.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s návrhy na vyřazení z majetku obce z důvodu opotřebení a poškození na základě Protokolů
o návrhu vyřazení. Protokoly s návrhy na vyřazení jsou přílohou inventarizační zprávy.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 3/2/2020 bylo schváleno.
Ad 6

Inventarizační zpráva

Starosta předložil inventarizační zprávu za rok 2019.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje inventarizační zprávu za rok 2019.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

Usnesení č. 4/2/2020 bylo schváleno.
Ad 7

Příprava zadávacích řízení

Starosta předložil ZO přehled nejbližších investičních a neinvestičních akcí a navrhl u jednotlivých případů
způsob výběru zhotovitele. Výběr zhotovitelů bude probíhat v souladu se směrnicí č. 1/2018 k zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu, nebo dle podmínek dotačních programů.
Dle směrnice č. 1/2018 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu spadají akce „Výměna oken
v budově ZŠ a MŠ", „Oprava chodníků na obecním pohřebišti“ do první kategorie.
Výběr zhotovitele na akci „Údržba zeleně v obci Kyselka 2020“ spadá do II. kategorie a je nutné přijmout
usnesení k zadávacímu řízení.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí se zadávací dokumentací pro veřejnou zakázku na akci „Údržba zeleně v obci Kyselka 2020“ v
souladu se směrnicí č. 1/2018 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

Usnesení č. 5/2/2020 bylo schváleno.
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0

Ad 8

Přehled podaných žádostí o dotace

Starosta seznámil ZO s aktuálním stavem podaných žádostí o dotace.
ZO bere na vědomí
Ad 9

Smlouva o podpoře ze SFŽP ČR na akci „Podpora výměny kotlů v obci Kyselka"

Starosta předložil ZO ke schválení Smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR

Návrh usnesení:
ZO na základě Rozhodnutí ministra životního prostředí č. 06591961 o poskytnutí finančních prostředků ze
Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 20.12.2019, souhlasí s uzavřením smlouvy v předloženém
znění. Podpora je určena výhradně na akci „Podpora výměny kotlů v obci Kyselka, okres Karlovy Vary“.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 6/2/2020 bylo schváleno.
Ad 10 Dodatek ke smlouvě o svozu separovaného odpadu.
ZO projednalo předložený návrh cenové úpravy pro rok 2020 za svoz a likvidaci separovaného odpadu
firmou RESUR spol. s.r.o.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě č. 140/0403/I o svozu a likvidaci separovaného odpadu od
společnosti RESUR spol, s.r.o., IČ: 18225489. Předmětem dodatku je navýšení cen s platností od 1. 2.
2020.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI: 0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 7/2/2020 bylo schváleno.
Ad 11 Informace k připravovaným projektům
Starosta seznámil ZO s aktuálním stavem připravovaných projektů.
ZO bere na vědomí
Ad 12 Výběr nájemce obecního bytu v objektu č.p. 178/ byt č.3
ZO projednalo předložené žádosti o pronájem obecního bytu č.3 v objektu č.p. 178, k. ú. Radošov
u Kyselky. ZO navrhlo nejvhodnější žadatele.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s pronajmutím obecního bytu č. 3 v budově č. p. 178, k. ú. Radošov u Kyselky, **************.
ZO souhlasí s přidělením bytu žadatelce s podmínkou uzavření smlouvy do konce února 2020. V případě,
že nedošlo ke splnění požadovaných podmínek, bude pronájem bytu nabídnut další vybrané žadatelce.
Výsledek hlasování:

PRO:

5

PROTI: 3

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 8/2/2020 bylo schváleno.
Ad 13 Návrh OZV o regulaci používání zábavní pyrotechniky
ZO se shodlo na znění návrhu obecně závazné vyhlášky (OZV) týkající se regulace používání zábavní
pyrotechniky. Návrh OZV bude zaslán k posouzení na odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
Ministerstvo vnitra.
ZO bere na vědomí
Ad 14 Různé
Ad 14.1.
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce – klub chovatelů loveckých slídičů
Starosta seznámil ZO s podanou žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kyselka.

Návrh usnesení:
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ZO souhlasí s poskytnutím dotace z rozpočtu obce Kyselka Klubu chovatelů loveckých slídičů z.s., IČO:
48550388 na akce konané ve dnech: 23. 5. 2020, 5. - 6. 9. 2020 a 18. – 20. 9. 2020 v celkové výši 18 000
Kč.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI: 0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 9/2/2020 bylo schváleno.
Ad 14.2.

Kronika obce

ZO bylo seznámeno s průběhem dopracování chybějících kronik obce.
ZO bere na vědomí
Ad 14.3.

Souhlas s poskytnutím daru pro ZŠ

ZO projednalo návrh darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Kyselka od Karlovarského kraje.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 82 000 Kč v rámci programu „Implementace Krajského
akčního plánu 1 v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0/16_034/0008476“. Dar poskytne Karlovarský
kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI: 0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 10/2/2020 bylo schváleno.
Ad 14.4.

Žádost o prodej obecního pozemku

ZO projednalo předloženou žádost o prodej pozemků 538/9, 535/1, 538/2 v k. ú. Radošov u Kyselky.
Stavební komise prověří možnosti prodeje a starosta zajistí zpracování znaleckého posudku.
ZO bere na vědomí
Ad 14.5.

Oprava kanalizace a vodovodu v budově MŠ Kyselka

ZO projednalo investiční záměr „Oprava kanalizace a vodovodu v budově MŠ Kyselka“ a přípravu žádosti o
dotaci v rámci Výzvy Ministerstva financí.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje:
1) záměr „Oprava kanalizace a vodovodu v budově MŠ Kyselka“.
2) podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava kanalizace a vodovodu v budově MŠ Kyselka“ v rámci Výzvy
Ministerstva financí k předložení žádostí o dotaci v roce 2020 z podprogramu 298D2280 – Podpora rozvoje
a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí.
3) spolufinancování výše uvedeného projektu z vlastních zdrojů v minimální výši 10 % z celkových nákladů
akce.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI: 0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 11/2/2020 bylo schváleno.
Jednání bylo ukončeno ve 23:15 hodin

Zapsal:
Ověřili:

Dagmar Jahičová
Mgr. Vladimír Zicha
Mgr. Ivan Němec

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: 21. 2. 2020
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