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

ZÁPIS
z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2020 konaného dne 9. 9. 2020,
od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kyselce.
Přítomni:

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

Omluveni:

Mgr. Vladimír Zicha, Dagmar Jahičová Hosté:

0

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. Ivana Němce a ověřovatele Martina Uslera a Ing. Blanku Kilhofovou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kyselka (dále jen ZO) schvaluje zapisovatele Mgr. Ivana Němce a ověřovatele Martina
Uslera a Ing. Blanku Kilhofovou.
Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 1/9/2020 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.
-

Zadávací řízení na akci „Kino v obci Kyselka, hospodaření s dešťovou vodou“

-

Zadávací řízení na akci „VZT MŠ Radošov 169 Kyselka 1.NP + 2.NP“

Návrh usnesení:
ZO schvaluje následující program zasedání:
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
Žádost SK Kyselka o stavební úpravy v budově fotbalových šaten
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím daru v rámci projektu „Obědy pro děti“
Žádost o prodej pozemku p. č. 158 v k. ú. Radošov u Kyselky
Dodatek ke smlouvě o dílo na akci „Oprava kanalizace a vodovodu v budově MŠ“.
Kemp Ontario – informace k aktuálnímu stavu
Cyklostezka Ohře – informace k 1. etapě projektu pro společné povolení stavby
Prodej pozemku p. č. 297/2 v k. ú. Nová Kyselka
Zadávací řízení na akci „Kino v obci Kyselka, hospodaření s dešťovou vodou“
Zadávací řízení na akci „VZT MŠ Radošov 169 Kyselka 1.NP + 2.NP“
Různé

Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 2/9/2020 bylo schváleno.
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Ad 3

Kontrola usnesení

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

Rozpočtové opatření č. 6/2020

Starosta podal informaci o rozpočtovém opatření č. 6/2020 ze dne 9. 9. 2020.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020 ze dne 9. 9. 2020 dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 3/9/2020 bylo schváleno.
Ad 5

Žádost SK Kyselka o stavební úpravy v budově fotbalových šaten

ZO projednalo žádost spolku SK Kyselka, která se týká výměny a rozšíření vstupního prostoru do skladu,
instalace vody a odpadu do prostor klubovny a zřízení kuchyňské linky, zajištění součinnosti pro nátěr
palubek ve štítech budovy. ZO doporučuje žádosti vyhovět.
ZO bere na vědomí
Ad 6

Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím daru v rámci projektu „Obědy pro děti“

Starosta seznámil ZO s žádostí o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci
charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI a s uzavřením Darovací smlouvy na finanční dar ve výši 51 379
Kč odpovídající celkové výši záloh na obědové služby poskytované obdarovaným ZŠ a MŠ Kyselka,
Radošov 75, 362 72 Kyselka, IČ: 75006529, v období od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020. Dárcem je WOMEN
FOR WOMEN, o. p. s. , Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ:24231509.
Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 4/9/2020 bylo schváleno.
Ad 7

Žádost o prodej pozemku p. č. 158 v k. ú. Radošov u Kyselky

ZO projednalo žádost o prodej pozemku p. č. 158 v k. ú. Radošov u Kyselky. Stavební komise podala
zprávu z místního šetření v dané lokalitě. ZO nedoporučuje žádosti vyhovět, jelikož plocha je dle Územního
plánu Kyselka vymezena za účelem zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny se zvýšenou ochranou
krajinného rázu.
ZO bere na vědomí
Ad 8

Dodatek ke smlouvě o dílo na akci „Oprava kanalizace a vodovodu v budově MŠ“.

ZO projednalo návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava kanalizace a vodovodu v budově MŠ“.
Předmětem dodatku je zohlednění vyčíslených víceprací a méněprací, podložené Rozdílovými listy
odsouhlasenými technickým dozorem investora.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Oprava kanalizace a vodovodu v budově
MŠ“ v předloženém znění. Předmětem dodatku je celkové navýšení díla o 47 848,77 Kč včetně DPH na
základě odsouhlasených změnových listů. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

Usnesení č. 5/9/2020 bylo schváleno.
Ad 9

Kemp Ontario – informace k aktuálnímu stavu

Starosta seznámil s aktuálním stavem areálu kempu Ontario, který obec převzala do správy.
ZO bere na vědomí
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 2 z 3

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

0

Ad 10 Cyklostezka Ohře – informace k 1. etapě projektu pro společné povolení stavby
Starosta podal informaci o aktuálním stavu projektu 1. etapy pro společné povolení stavby na akci
„Cyklostezka Ohře – Radošov – ostrov“, kdy momentálně probíhá zpracování posouzení návrhu stavby
z hydrologického hlediska a projednání s Povodí Ohře s.p. a předjednání se zásadními dotčenými orgány.
Starosta dále upřesnil, že veřejné projednání návrhu stavby bude možné až po dokončení těchto činností.
ZO bere na vědomí
Ad 11 Prodej pozemku p. č. 297/2 v k. ú. Nová Kyselka
Starosta seznámil ZO s podmínkami prodeje pozemku p. č. 297/2 v k. ú. Nová Kyselka, kdy je nutné
revokovat usnesení č. 9/5/2020 ze dne 13. 5. 2020 s ohledem na změnu celkové výměry dotyčného
pozemku, z důvodu provedené směny se sousedním vlastníkem pozemku. Starosta dále předložil
dokumenty ke schválení Veřejné soutěže o nejvýhodnější nabídku na uzavření kupní smlouvy o koupi
pozemku p. č. 297/2 v k. ú. Nová Kyselka.

Návrh usnesení:
ZO revokuje usnesení č. 9/5/2020 ze dne 13. 5. 2020 z důvodu změny výměry pozemku.
Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 6/9/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na uzavření kupní smlouvy o koupi
pozemku p. č. 297/2 v k. ú. Radošov u Kyselky dle předložené dokumentace. Veřejná soutěž bude probíhat
formou licitace, přihlášky do soutěže mohou zájemci podávat do 30. 9. 2020, vlastní licitace proběhne 6. 10.
2020.
Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 7/9/2020 bylo schváleno.
Ad 12 Zadávací řízení na akci „Kino v obci Kyselka, hospodaření s dešťovou vodou“
ZO projednalo záměr vyhlásit zadávací řízení.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s vyhlášením zadávacího řízení na akci „Kino v obci Kyselka, hospodaření s dešťovou vodou“
v souladu se směrnicí obce Kyselka č. 1/2018 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a v souladu
s podmínkami SFŽP ČR.
Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 8/9/2020 bylo schváleno.
Ad 13 Zadávací řízení na akci „VZT MŠ Radošov 169 Kyselka 1.NP + 2.NP“
ZO projednalo záměr vyhlásit zadávací řízení.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s vyhlášením zadávacího řízení na akci „VZT MŠ Radošov 169 Kyselka 1.NP + 2.NP“
v souladu se směrnicí obce Kyselka č. 1/2018 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a v souladu
s podmínkami SFŽP ČR.
Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

Usnesení č. 9/9/2020 bylo schváleno.
Ad 14 Různé

Jednání bylo ukončeno ve 21:25 hodin
Ověřili:

Martin Usler
Ing. Blanka Kilhofová
Aleš Labík
starosta obce Kyselka
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