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

ZÁPIS
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2021 konaného dne 10. 3. 2021,
od 18:00 hodin prostřednictvím videokonference.
Přítomni:

Dagmar Jahičová, Ing. Blanka Kilhofová, Aleš Labík, Lenka Lasáková, Roman Mžik (od
19:00 h ), Mgr. Ivan Němec, Martin Usler, Tomáš Petrilák, Mgr. Vladimír Zicha

Omluveni:

0

Hosté:

Tomáš Doležal

Zasedání Zastupitelstva obce Kyselka bylo zahájeno v 18:00 hodin konstatováním, že je přítomno 8 členů (9
členů od 19:00 h), což je nadpoloviční většina členů, a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Ad 1

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Z jednání Zastupitelstva obce je pořízen videozáznam ze kterého bude následně vyhotoven písemný zápis.
Starosta obce navrhl ověřovatele zápisu paní Dagmar Jahičovou a Mgr. Ivana Němce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kyselka (dále jen ZO) schvaluje ověřovatele paní Dagmar Jahičovou a Mgr. Ivana
Němce. Starosta vyhotoví z videozáznamu písemný zápis.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI: 0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 1/2/2021 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.
-

Rozpočtové opatření č. 1/2021
Územní studie Rekreační zóny u Radošovského mostu
Vedlejší hospodářská činnost obce
Žádost o souhlas s realizací projektu
Žádost o souhlas s přijetím daru pro ZŠ a MŠ

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

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Kontrola usnesení
Kontrolní výbor
Rozpočtové opatření č. 1/2021
Výběr zhotovitele na akci „Údržba zeleně v obci Kyselka 2021“
Žádost o dotaci z rozpočtu obce - SK Kyselka
Opravy vitráží v kostele sv. Václava
Územní studie Rekreační zóny u Radošovského mostu
Vedlejší hospodářská činnost obce
Různé
11.1. ZŠ Kyselka – 1PP stavební úpravy
11.2. Informace Lázně Kyselka o.p.s
11.3. Kotlíkové půjčky – aktuální informace
11.4. Přípojka vody Ontario
11.5. Žádost o souhlas s realizací projektu
11.6. Žádost o souhlas s přijetím daru pro ZŠ a MŠ
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Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 2/2/2021 bylo schváleno.
Ad 3

Kontrola usnesení

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

Kontrolní výbor

Předsedkyně kontrolního výboru přednesla výsledky provedené kontroly, která se týkala užívání objektu
fotbalových šaten spolkem SK Kyselka. Byly zrekapitulovány náklady za spotřebované energie, spotřebu
vody a vývozy septiku, to vše za několik let zpětně. ZO konstatovalo, že zejména spotřebovaná energie na
vytápění objektu se s ohledem na provoz jeví jako vysoká. Kontrolní výbor dále upozornil na neutěšený stav
vnitřních prostor, kde se dlouhodobě neprovádí odpovídající úklid a v místnostech se nachází množství
neuspořádaných předmětů a fotbalové sportovní výstroje. Zástupce spolku SK Kyselka Ing. Tomáš Doležal
přislíbil sjednání nápravy a větší součinnost s obcí Kyselka. Pan Doležal dále seznámil ZO s provedenými
úpravami rozvodu vody a odpadového potrubí, které přispěje k lepšímu využití tzv. klubovny, a to nejen pro
pořádání fotbalových soutěží, ale také při pořádání dalších společenských a kulturních akcí. Náklady na
provedené úpravy jsou hrazeny z prostředků SK Kyselka.
Starosta dále informoval o ukončení činnosti dosavadního správce pana Miroslava Čady a vyzval přítomné
k návrhům na obsazení nového správce, který by dohlížel na provoz a základní údržbu objektu.
ZO bere na vědomí
Ad 5

Rozpočtové opatření č. 1/2021

Starosta podal informaci o rozpočtovém opatření č. 1/2021 ze dne 10. 3. 2021.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021 ze dne 10. 3. 2021 dle předloženého návrhu
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 3/2/2021 bylo schváleno.
Ad 6

Výběr zhotovitele na akci „Údržba zeleně v obci Kyselka 2021“

ZO projednalo výsledky výběrového řízení na zakázku malého rozsahu a předložil Protokol z otevírání
obálek a hodnocení nabídek

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s výběrem zhotovitele Vladimír Zicha, Radošov 151, 362 72 Kyselka, Blanka Zichová, Radošov
151, 362 72 Kyselka, IČ: 69275114, 86933809, kteří předložili nejvýhodnější nabídku na zhotovení akce
„ÚDRŽBA ZELENĚ V OBCI KXSELKA 2021“ ve výši 343 500 Kč včetně DPH. Byly předloženy tři nabídky.
Výběr zhotovitele proběhl v souladu se směrnicí č. 1/2018 o zadávání zakázek malého rozsahu. ZO
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

1

Usnesení č. 4/2/2021 bylo schváleno.
Ad 7

Žádost o dotaci z rozpočtu obce - 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:

7

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

Usnesení č. 5/2/2021 bylo schváleno.
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1

Ad 8

Opravy vitráží v kostele sv. Václava

Starosta seznámil ZO s výsledky provedeného průzkumu trhu na provedení restaurátorských prací
malovaných vitráží v oknech lodi kostela a geometrických vitráží v oknech věže kostela. S ohledem na
skutečnost, že na opravu malovaných vitráží byl žádán příspěvek z programu Podpory obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, kdy tato akce nebyla podpořena, doporučuje
starosta tento záměr odložit. Současně navrhuje realizovat restaurování geometrických vitráží v oknech
věže, kdy se jedná o nižší náklady a navrhuje financovat akci z vlastních prostředků obce a z prostředků
získaných z veřejné sbírky.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na restaurování geometrických vitráží v kostele sv Václava se
zhotovitelem Ateliér VITRAJ s.r.o., Jiří Černohorský, Pod novým lesem 31/86, 162 00 Praha 6 - Veleslavín,
IČ: 13103571. V rámci průzkumu trhu bylo osloveno pět firem, byly doručeny dvě nabídky a společnost
Ateliér VITRAJ s.r.o. předložila nejvýhodnější nabídku ve výši 69 000 Kč.
Výsledek hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 6/2/2021 bylo schváleno.
Ad 9

Územní studie Rekreační zóny u Radošovského mostu

ZO projednalo záměr pořídit územní studii Rekreační zóny u Radošovského mostu.

Návrh usnesení:
ZO v souladu s § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v
platném znění (stavební zákon), souhlasí s pořízením ÚS Kyselka-Rekreační zóna u Radošovského mostu
a v souladu s § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona schvaluje podání žádosti o pořízení ÚS Magistrátem
města Karlovy Var, U Spořitelny 2, Karlovy Vary, tj. úřadem územního plánování. ZO souhlasí s podáním
žádosti o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského
kraje“.
Výsledek hlasování:

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 7/2/2021 bylo schváleno.
Ad 10 Vedlejší hospodářská činnost obce
Starosta seznámil ZO s přípravou zadávacího řízení

Návrh usnesení:
ZO souhlasí se zřízením vedlejší hospodářské činnosti obce Kyselka od 1. 4. 2021
ZO souhlasí se zřízením nového účtu u KB, a.s. pro hospodářskou činnost obce.
ZO souhlasí s ohlášením živnosti volné.
Výsledek hlasování:

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 8/2/2021 bylo schváleno.
Ad 11 Různé
Ad 11.1.

ZŠ Kyselka – 1PP stavební úpravy

Starosta seznámil ZO s dokončenou projektovou dokumentací na stavební úpravy a opravu elektroinstalace
1.PP v budově ZŠ Kyselka.
ZO bere na vědomí
Ad 11.2.

Informace Lázně Kyselka o.p.s

Starosta seznámil ZO s průběžným stavem činnosti společnosti Lázně Kyselka o.p.s.
ZO bere na vědomí
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Ad 11.3.

Kotlíkové půjčky – aktuální informace

Starosta seznámil ZO s aktuálním stavem projektu „Kotlíkoví půjčky“.
ZO bere na vědomí
Ad 11.4.

Přípojka vody Ontario

Starosta seznámil ZO s projektem na vybudování vodovodní přípojky do volnočasového areálu „Ontario“ na
pozemku p. č. 1341 v k. ú. Radošov u Kyselky. ZO doporučuje požádat o příspěvek z rozpočtu
Karlovarského kraje.
ZO bere na vědomí
Ad 11.5.

Žádost o souhlas s realizací projektu

ZO projednalo žádost o souhlas s realizací projektu Šablony III

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s realizací projektu výzvy č. 80 – OP VVV – Šablony III – Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování - Šablony III, která byla vyhlášena MŠMT dne 31. 3. 2020. Název projektu:
Společné zlepšování výuky III.
Výsledek hlasování:

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 9/2/2021 bylo schváleno.
Ad 11.6.

Žádost o souhlas s přijetím daru pro ZŠ a MŠ

ZO projednalo žádost o poskytnutí daru pro PO ZŠ a MŠ Kyselka.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s poskytnutím daru příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Kyselka od Karlovarského kraje ve formě
respirátorů.
Výsledek hlasování:

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

Usnesení č. 10/2/2021 bylo schváleno.
Jednání bylo ukončeno ve 20:15hodin
Ověřili:

Dagmar Jahičová
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
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