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_________________________________________________________________ 

Obec Kyje 

Zápis č. 15/2017 
ze zasedání zastupitelstva obce Kyje konaného dne 15. 12. 2017 

Zahájení:  17:45 

Přítomni:       Hana Vítová, Miroslav Knap, Miroslav Myška, Ladislav Škopán 

Omluveni:     Alena Myšková 

Hosté:        prezenční listina k nahlédnutí 

Ověřovatelé zápisu:  Zapisovatel:  předsedající  

Program:  

1. Zahájení a schválení programu 
2. Inventarizace 
3. Činnost kontrolního a finančního výboru 
4. Vyhláška o regulaci zábavní pyrotechniky 
5. Účetní a ekonomické služby 
6. Obnova lesů 
7. Rekapitulace akcí 2017 
8. Plánované akce pro rok 2018 
9. Rozpočtové opatření č. 8 
10. Rozpočet obce pro rok 2018 
11. Diskuze 
12. Usnesení 
13. Závěr 

 

1. Zahájení a schválení programu 
 
Předsedající zasedání starostka obce Bc. Hana Vítová obce přivítala úvodem všechny 
přítomné zastupitele a hosty. Předsedající zahájila zasedání přečtením programu a jeho 
změn, jmenovala ověřovatele zápisu a požádala zastupitele o hlasování ke schválení 
programu.  

            Schváleno všemi hlasy     pro 4         proti  0        zdržel se 0 
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2. Inventarizace 

ZO schvaluje příkaz k provedení inventarizace dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku, zásob, finančního majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2017 

            Schváleno všemi hlasy     pro 4         proti  0        zdržel se 0 

      3. Činnost kontrolního a finančního výboru 

ZO bere na vědomí kontroly provedené finančním a kontrolním výborem a zápisy z těchto 

kontrol.  

Schváleno všemi hlasy     pro 4         proti  0        zdržel se 0 

4. Vyhláška o regulaci zábavní pyrotechniky 

Zastupitelstvo obce v rámci výročního zasedání ZO 2016 schválilo návrh OZV č.1/2016 o 
regulaci zábavní pyrotechniky, která byla vytvořena na základě majoritní podpory trvale 
žijících obyvatel obce. Dnešním trendem v mnoha českých obcích je regulace a vymezení 

používání zábavní pyrotechniky v zájmu ochrany zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, 

vedení mladé generace k odpovědnosti a v neposlední řadě v zájmu eliminace škod, které 

jsou prokazatelné. Návrh vyhlášky o regulaci zábavní pyrotechniky je spolu 
s pozměňovacími návrhy předložen ZO ke schválení. Pozměňovacími návrhy jsou 
oznamovací povinnost podle § 36 zákona č. 61/1988 Sb. a § 4 vyhlášky č. 123/2014 o 
bezpečnostních požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky, tzn., že v katastru 
obce Kyje nelze, aniž by se dotyčný vystavil postihu, používat pyrotechnický materiál bez 
písemného oznámení tohoto záměru obecnímu úřadu a bez písemného souhlasu obce 
s tímto záměrem.  V souladu s § 10, písm. a) § 84, odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., 
o obcích a obecním zřízení, ve znění pozdějších předpisů a na základě § 47 odst. 3 (od 1. 
10. 2016 odst. 6) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
zastupitelstvo obce schvaluje OZV č.1/2016 o regulaci zábavní pyrotechniky. 

Schváleno všemi hlasy     pro 4         proti  0        zdržel se 0 

5. Účetní a ekonomické služby 

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje dodatek ke smlouvě o ekonomickém 
poradenství, týkající se navýšení cen za účetní a ekonomické služby se společností 
DUSTRA s.r.o., IČO 25275780  
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6. Obnova lesů  

ZO projednalo obnovu obecních lesů na pozemcích 259/1, 259/2 a 261 v katastrálním 
území Kyje u Jičína a schvaluje vyčlenění částky 60 000Kč pro tyto účely pro rok 2018. 

Schváleno všemi hlasy     pro 4         proti  0        zdržel se 0 

7. Rekapitulace akcí 2017 

V roce 2017 se téměř, ale ne zcela podařilo stabilizovat obec ve smyslu legislativních 
procesů, pravidel a povinností a jejich plnění, právních vztahů obce včetně odpovědnosti 
z těchto vztahů plynoucí. S ohledem na nedostatky zjištěné kontrolami, které obec musela 
podstupovat v důsledku oznámení na MV a s ohledem na každoročně přibývající zákonné 
a administrativní povinnosti obcí, které je třeba sledovat a plnit a také s ohledem na 
potenciál obce Kyje nést tuto odpovědnost ve smyslu výkonu státní správy, ke které je obec 
pověřena zákonem, samostatné správy obce a povinností s ní spojené je nasnadě otevřít 
téma, zda jsou občané obce do budoucna schopni ve svém volném čase za účelem 
zachování samosprávy naší obce sestavit funkční správu obce tvořenou neuvolněnými 
zastupiteli obce z řad trvale žijících občanů obce a odpovědně, kvalifikovaně a obětavě 
spolupracovat na plnění povinností, které obcím vedle zákona o obcích ukládají  zákony č. 
č. 420/2004 Sb,  č. 250/2000 Sb, č. 352/2001 Sb., č. 320/2001 Sb., č. 344/1992 Sb, č. 
500/2004 Sb., č. 101/2000 Sb., č. 133/2000 Sb., č. 152/1994 Sb., č. 183/2006 Sb., č. 
40/1964 Sb., aj. Plnou a vymahatelnou odpovědnost, pracovní pohotovost a výše uvedené 
závazky vyplývající pro obec z plnění povinností uložených jí zákony, je třeba posuzovat a 
projednat zcela vážně a kvalifikovaně.   
 

V roce 2017 proběhlo mnoho společných brigád. V rámci získání dotace z POV HK na 
základě připravovaného projektu pro opravu budovy školy byla svolána brigáda pro 
úklid půdních prostor budovy školy, cennosti jsou uloženy na OÚ a je nasnadě zařídit jejich 
restaurování.  
Dále proběhlo výběrové řízení na dodavatele prací pro opravu budovy školy. 

V budově školy bylo třeba provést opravu elektroinstalací před započetím opravy budovy. 
Oprava elektroinstalací probíhá. 

Na jaře byla zorganizována další brigáda na opravu cesty na návsi. Bylo zavedeno 
základní třídění odpadů v obci  

Na základě podnětu od státní správy lesů, proběhla administrativní příprava a práce 
spojené s citlivou obnovou obecních lesů. 
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Svépomocí byla provedena komplexní oprava průtočné hasičské nádrže včetně jejího 
okolí a proběhlo několik brigád spojených s opravou nádrže.    

V roce 2017 se zde konalo mnoho kulturních akcí na které byli zváni všichni občané obce. 

Byly opraveny dvě cesty včetně nájezdu a výměny železobetonových trubek. 

Proběhly volby do PS PČR, byla zahájena revize pouličního osvětlení atd.…úplný výčet 
akcí je možné dohledat zápisech z roku 2017 

8. Akce 2018 

Projekt rekonstrukce školy vejde do druhé fáze, tj. započnou práce na opravě budovy 
školy dle projektu a harmonogramu prací. To obnáší plné vytížení z pohledu organizace 
prací, využití budovy OÚ, administrativy aj. 

Naplánována je také oprava cesty 563/1 (nad kolejemi) svépomocí, osazení svodných 
kanálů do nově opravené cesty u studánky svépomocí. 

Dle časových možností by měly proběhnout přípravné práce vedoucí k tvorbě projektu 
opravy budovy bývalé hasičské zbrojnice a využití této budovy, jako budovy občanské 
vybavenosti.  

Schváleno všemi hlasy     pro 4         proti  0        zdržel se 0 

9. Rozpočtové opatření č.8.  

ZO projednalo rozpočtové opatření č. 8 týkající se navýšení daňových příjmů, příspěvku 
na státní správu a výdajů. Zastupitelstvo obce bere na vědomí RO č.8 

Schváleno všemi hlasy     pro 4         proti  0        zdržel se 0 

10. Rozpočet obce pro rok 2018  

Výdaje z rozpočtu obce, který je řádně zveřejněn, by měly být vynakládány především na: 
na vlastní činnost obce v její samostatné působnosti a výdaje spojené s péčí o majetek obce, na 

výdaje spojené s výkonem státní správy a samosprávy, ke které je obec pověřena zákonem, na 

závazky vyplývající pro obec z uzavřených smluvních vztahů v jejím hospodaření, na závazky přijaté 

v rámci spolupráce s jinými obcemi, na výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně 

prospěšné činnosti a na podporu soukromého podnikání aj. 

Co se týká správy obce, katastru obce, péče o majetek obce a o technicky náročnou 
infrastrukturu obce jsou naše lidské i rozpočtové možnosti limitované, dotace vyžadují vždy 
spoluúčast, která je limitovaná rozpočtem obce.  Příjmy rozpočtu obce ve velké míře závisí 
na počtu trvale žijících občanů obce a proto je v naší obci tradice brigád, které nejsou a 
nikdy nebyly placené a jsou odrazem týmové práce, motivace občanů obce a přátel obce 
spravovat a udržovat místní prostředí. 



Obec Kyje 49, Železnice, 507 13                                                             22. 12. 2017 

 

 

 
Návrh rozpočtu pro rok 2018 byl zveřejněn po dobu delší patnácti dnů. Byly projednány 
podněty týkající se rozpočtu, včetně připomínky k sestavenému rozpočtu na rok 2018 ve 
formě žádosti o zahrnutí výdajů na pořízení veřejného osvětlení v horní části obce. ZO v 
této věci rozhodlo následovně. Pořízení veřejného osvětlení je pořízení nové stavby tj. 
navýšení položky 6121. Vzhledem k tomu, že pořízení této stavby vyžaduje vypracování 
projektu, pasportu pro případnou dotaci a také podléhá územnímu rozhodnutí, nelze 
odhadnout výši částky a vzhledem k výši výdajů pro rok 2018 bude prozatím vyčleněna 
částka 10 000kč pro zpracování dokumentace za účelem zmapování stavu pouličního 
osvětlení v katastru obce. ZO pověřuje Miroslava Myšku ke zmapování současného stavu 
pouličního osvětlení, tj. umístění a zakreslení sloupů do mapy a ve spolupráci s firmou 
Rydval pořízení dokumentace, která bude zahrnovat umístnění a stav pouličního osvětlení. 
Elektroinstalace je z části na sloupech v majetku společnosti CEZ a je třeba vypracovat 
položkový rozpočet formou odhadu výdajů na opravu a revizi současného osvětlení. V další 
fázi bude vypracován položkový odhad nákladů pro stavební a elektroinstalační práce 
včetně projektu pro územní rozhodnutí ve smyslu pořízení nové stavby tří sloupů 
pouličního osvětlení, aby mohlo ZO tento záměr kvalifikovaně projednat a zvážit případné 
možnosti financování této stavby. 

ZO schvaluje doplnění zveřejněného návrhu rozpočtu obce na rok 2018 o částku 10 000kč 
pro zpracování dokumentace za účelem zmapování stavu pouličního osvětlení v katastru 
obce včetně vypracování položkového rozpočtu pro případné pořízení nové stavby tří 
sloupů pouličního osvětlení. 

Schváleno všemi hlasy     pro 4         proti  0        zdržel se 0 

K obnově obecních lesů, která právě probíhá ZO schvaluje doplnění zveřejněného návrhu 
rozpočtu obce na rok 2018 o částku 60 000Kč pro obnovu lesů na pozemcích 259/1, 259/2 
a 261 v katastrálním území Kyje u Jičína. 

Schváleno všemi hlasy     pro 4         proti  0        zdržel se 0 

Ve vztahu k rozpočtu bere ZO na vědomí zákon č. 99/2017 Sb., kterým se novelizuje zákon 
o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 a skutečnost, že od 1.1.2018 náleží neuvolněnému 
starostovi měsíční odměna v minimální stanovené výši  0,3násobku měsíční odměny, která 
by v dané obci náležela uvolněnému starostovi.  

Schváleno všemi hlasy     pro 4         proti  0        zdržel se 0 
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ZO schvaluje schodkový rozpočet pro rok 2018 se závaznými ukazateli rozpočtu paragrafy: s 
příjmy ve výši Kč 1 032 664,65  s výdaji ve výši 1 834 320,00 Kč s krytím schodku ve výši 
801 655,35, který  bude kryt z přebytku hospodaření v roce 2017 

Schváleno všemi hlasy     pro 4         proti  0        zdržel se 0 

11. Diskuze  

Diskuze probíhala v rámci jednotlivých bodů programu zasedání. 

12. Usnesení 

- ZO schvaluje příkaz k provedení inventarizace dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku, zásob, finančního majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2017 

- ZO bere na vědomí kontroly provedené finančním a kontrolním výborem a zápisy z 

těchto kontrol.  

- ZO schvaluje doplnění zveřejněného návrhu rozpočtu obce na rok 2018 o částku 10 000kč 
pro zpracování dokumentace za účelem zmapování stavu pouličního osvětlení v katastru 
obce včetně vypracování položkového rozpočtu pro případné pořízení nové stavby tří 
sloupů pouličního osvětlení. 
 
- ZO bere na vědomí RO č.8 

- ZO projednalo a schvaluje dodatek ke smlouvě o ekonomickém   poradenství, týkající se 
navýšení cen za účetní a ekonomické služby se společností DUSTRA s.r.o., IČO 25275780 

- ZO schvaluje doplnění zveřejněného návrhu rozpočtu obce na rok 2018 o částku 
60 000Kč pro obnovu lesů na pozemcích 259/1, 259/2 a 261 v k.ú. Kyje u Jičína. 

- ZO na vědomí zákon č. 99/2017 Sb., kterým se novelizuje zákon o obcích a nařízení vlády 
č. 318/2017 a skutečnost, že od 1.1.2018 náleží neuvolněnému starostovi měsíční odměna 
v minimální stanovené výši  0,3násobku měsíční odměny, která by v dané obci náležela 
uvolněnému starostovi. 
 
-  ZO schvaluje OZV č.1/2016 o regulaci zábavní pyrotechniky 

-  ZO schvaluje schodkový rozpočet pro rok 2018 se závaznými ukazateli rozpočtu 
paragrafy: s příjmy ve výši Kč 1 032 664,65  s výdaji ve výši 1 834 320,00 Kč s krytím 
schodku ve výši 801 655,35, který  bude kryt z přebytku hospodaření v roce 2017 
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13. Závěr 

Zasedání bylo ukončeno v 19:00       

Ověřovatelé zápisu z dnešního jednání zastupitelstva shledali, že tento zápis souhlasí 
s průběhem jednání a s přijatými usneseními, což stvrzují níže svými podpisy.  Nedílnou 
součástí zápisu jsou přijatá usnesení. 

V Kyjích dne 22.12.2017        

Starostka obce:   Ověřovatelé zápisu: 

Bc. Hana Vítová     Miroslav Knap       Miroslav Myška 

 

 

 

                                    


