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

ZÁPIS
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2020 konaného dne 8. 4. 2020,
od 18:00 hodin prostřednictvím videokonference
Přítomni:

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

Omluveni:

Martin Usler

Hosté:

0

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

Starosta obce navrhl ověřovatele zápisu Ing. Blanku Kilhofovou a Tomáše Petriláka.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kyselka (dále jen ZO) schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Blanku Kilhofovou a Tomáše
Petriláka.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 1/4/2020 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.
-

Návrh na změnu dodavatele energií

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

Určení ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Rozpočtové opatření
Zadávací řízení na akci „Oprava kanalizace a vodovodu v budově MŠ Kyselka“
Návrh na změnu dodavatele energií
Projednání záležitostí souvisejících s krizovou situací
Různé

Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 2/4/2020 bylo schváleno.
Ad 3

Rozpočtové opatření č. 3/2020

Starosta podal informaci o rozpočtovém opatření č. 3/2020 ze dne 8. 4. 2020.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020 ze dne 8. 4. 2020 dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 3/4/2020 bylo schváleno.
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Ad 4

Zadávací řízení na akci „Oprava kanalizace a vodovodu v budově MŠ Kyselka“

Starosta seznámil ZO se stavem příprav na akci a to z hlediska probíhajícího výběrového řízení, aktuálně
podané žádosti o dotaci z MFČR a upozornil na možnost podání souběžné žádosti o dotaci z MAS Krušné
hory o.p.s.
S ohledem na rozdílné podmínky dotačních programů starosta doporučuje stávající výběrové řízení zrušit a
opětovně jej vyhlásit až po spuštění příjmů žádostí o dotaci z MAS Krušné hory o.p.s., tak aby byly splněny
podmínky obou dotačních programů.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje zrušení probíhajícího zadávacího řízení na akci „Oprava kanalizace a vodovodu v budově MŠ
Kyselka“, které bylo vyhlášeno dne 26. 3. 2020. Důvodem zrušení je nutná úprava zadávacího řízení, aby
byly splněny podmínky obou dotačních programů..
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 4/4/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s vyhlášením zadávacího řízení na akci „Oprava kanalizace a vodovodu v budově MŠ Kyselka“,
v termínu, který bude odpovídat podmínkám žádosti o dotaci z MAS Krušné hory o.p.s. ZO souhlasí
s podmínkami zadávacího řízení a termínem realizace, který je možný v roce 2020 nebo 2021. ZO souhlasí
s podáním žádosti o dotaci z MAS Krušné hory o.p.s.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 5/4/2020 bylo schváleno.
Ad 5

Návrh na změnu dodavatele energií

Starosta předložil návrh na výběr nového dodavatele energií, konkrétně plynu, pro objekty ve vlastnictví
obce Kyselka a pro objekty příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kyselka. Starosta předložil nabídky od šesti
dodavatelů, kdy nejvýhodnější nabídku předložila společnost Karlovarská plynárenská s.r.o. Na základě
smluvních podmínek bude možná změna dodavatele od 1. 1. 2021.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s výběrem nového dodavatele plynu pro objekty ve vlastnictví obce Kyselka a příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Kyselka. Nejvýhodnější nabídku předložila společnost Karlovarská plynárenská s.r.o.,
Jenišov 68, 360 01 Jenišov, IČ: 29120951. ZO pověřuje starostu k provedení úkonů nutných ke změně
dodavatele plynu a k podpisu smlouvy se společností Karlovarská plynárenská s.r.o.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 6/4/2020 bylo schváleno.
Ad 6

Projednání záležitostí souvisejících s krizovou situací

Starosta seznámil ZO s aktuální situací týkající se opatření v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem
z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky. Starosta
seznámil ZO s rozhodnutím o odpuštění či snížení nájmů komerčních prostor v objektu Radošov č. p. 178
po dobu tří měsíců.
ZO bere na vědomí
Ad 7 Různé
Ad 7.1.
Společenské a kulturní akce v obci
ZO projednalo plánované společenské a kulturní akce v obci, zejména Kyselské slavnosti, kdy v souvislosti
s aktuálním nouzovým stavem je jejich uskutečnění velmi nepravděpodobné.
ZO bere na vědomí
Ad 7.2.

Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Kyselka

Starosta seznámil ZO s aktuálním stavem výroby nové cisternové automobilové stříkačky pro JSDH
Kyselka. Termín dokončení a předání vozidla se posouvá do poloviny května 2020. ZO dále projednalo
způsob financování pořízení vozidla a doporučuje dofinancování formou úvěru. Starosta nechá aktualizovat
nabídky Komerční banky a.s.
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Ad 7.3.

Pořízení nového dopravního automobilu

Starosta seznámil ZO s tím, že MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
vyhlásilo výzvy pro podání žádostí o dotace obcím v rámci programu „Účelové investiční dotace pro
jednotky SDH obcí“ pro rok 2021. Starosta zahájí kroky k podání žádosti o dotaci na pořízení dopravního
automobilu pro JSDH Kyselka.
ZO bere na vědomí
Jednání bylo ukončeno ve 19:00 hodin
Z jednání ZO byl pořízen audiovizuální záznam.
Ověřili:

Ing. Blanka Kilhofová
Tomáš Petrilák
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: 17. 4. 2020
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