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Obec Kyje 

Z Á P I S č. 14/2017 
ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne 24. 11. 2017 

Zahájení:   17:50  

Přítomni:     Bc. Hana Vítová, Miroslav Knap, Miroslav Myška, Ladislav Škopán, Alena Myšková 

Omluveni:  0   

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Knap, Miroslav Myška  Zapisovatel: předsedající  

Program:  

1. Zahájení, schválení programu a jeho změn  

2. Projednání návrhu ropočtu pro rok 2018 

3. Správa obce 

4. Diskuze 

5. Usnesení   

6. Závěr 

 

1. Zahájení a schválení programu 
 
Zasedání bylo z důvodu havárie zahájeno se 45 min. zpožděním. Někteří občané volali na 

služební telefon obce. Ostatní občané byli o zpoždění informováni místostarostou obce. 

Předsedající, starostka obce přivítala úvodem všechny přítomné a zahájila zasedání 

přečtením programu, jmenovala ověřovatele zápisu a požádala zastupitele o hlasování ke 

schválení programu. 

Schváleno všemi hlasy (  pro 5   proti  0   zdržel se   0  ) 
 
 

2. Projednání návrhu rozpočtu pro rok 2018 

Rozpočet pro rok 2018 byl formou diskuze o příjmech a výdajích v roce 2018 projednán 

dle závazných ukazatelů a dle rozpisu příjmů a výdajů.  Návrh rozpočtu zohledňuje 

schodek, který bude krytý přebytkem hospodaření, rekonstrukci budovy OÚ a získanou 
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dotaci na opravu budovy školy z programu POV Královéhradeckého Kraje. Návrh rozpočtu 

přirozeně počítá se změnami rozpočtu jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. Rozpočet 

obce je po dobu 15-ti dnů vyvěšen na úřední desce obce a případné návrhy a připomínky 

lze uplatnit v této lhůtě písemně, nebo v době úředních hodin. Zatupitelstvo obce projednalo 

a schvaluje návrh schodkového rozpočtu dle závazných ukazatelů pro rok 2018 s příjmy 

dle paragrafů, organizací a položek ve výši 1 032 664,65 Kč a s výdaji paragrafů, organizací 

a položek ve výši  1 764 320,00Kč. 

 Schváleno všemi hlasy ( pro 5    proti  0   zdržel se   0  ) 

 

3. Správa obce 

Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí rozpočtové opatření č.5 a č. 6 /2017 

Zastupitelstvo obce projednalo záležitosti lesního hospodářství a obnovy lesů  

ZO projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č.7/2017 

Zastupitelstvo jmenovalo členy inventarizační komise ve složení paní Hana Růžičková,pan 
Miroslav Myška a pan Ladislav Škopán. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 
z dotačního fondu Královéhradeckého Kraje č. 17POV01-0032 

ZO projednalo a bere na vědomí protokol o kontrole provedené dne 6. listopadu 2017 
Státním okresním archivem Jičín a pověřuje starostku obce k provedení nápravných 
opatření ve smyslu splnění povinností dle §8, §19 a §12 Vyhlášky o podrobnostech výkonu 
spisové služby č. 259/2012 Sb. a §68 a §65 zákona č. 499/2004 Sb.  

ZO bere na vědomí revizní zprávu MRT za rok 2017 

Schváleno všemi hlasy ( pro 5    proti  0   zdržel se   0  ) 

4. Diskuze probíhala ke každému z výše uvedených bodů programu.   
 

5. Souhrn přijatých usnesení 

- ZO projednalo a schvaluje návrh schodkového rozpočtu dle závazných ukazatelů pro 
rok 2018 s příjmy dle paragrafů, organizací a položek ve výši 1 032 664,65 Kč a s výdaji 
paragrafů, organizací a položek ve výši 1 764 320,00Kč 

- ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.5 a č. 6/2017 
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- ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017  
- ZO bere na vědomí a schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z dotačního 

fondu Královéhradeckého Kraje č. 17POV01-0032 
- ZO projednalo a bere na vědomí protokol o kontrole provedené dne 6. listopadu 2017 

Státním okresním archivem Jičín a pověřuje starostku obce k provedení nápravných 
opatření. 

- ZO bere na vědomí revizní zprávu MRT za rok 2016 
 

6. Závěr 

Zasedání bylo ukončeno v 18:50. Výše jmenovaní ověřovatelé zápisu 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   1.12. 2017    Zapsala:  Bc. Hana Vítová 

Ověřovatelé zápisu:  Miroslav Knap,  Miroslav Myška 

               

             Vyvěšeno: 2. 12. 2017         

Bc. Hana Vítová                                                      

Starostka obce  


