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Obec Kyje 

Z Á P I S č. 12/2017 
ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne   28.6. 2017 

Zahájení:   18:00  

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

Omluveni:    Alena Myšková 

Hosté:           pan a paní Zajícovi 

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Knap, Miroslav Myška  Zapisovatel:  předsedající  

 
Program:  

1.  Zahájení, schválení programu a jeho změn  

2.  Výběrové řízení na dodavatele – projekt oprava budovy obecního úřadu obce Kyje 

3. Správa obce 

4. Diskuze 

5. Usnesení   

6. 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, jmenovala 
ověřovatele zápisu a požádala zastupitele o hlasování ke schválení programu. a jeho změn 
a ke schválení ověřovatelů zápisu. 
Schváleno všemi hlasy (  pro 4    proti  0   zdržel se   0  ) 

 

 

2. Výběrové řízení na dodavatele prací pro projekt Oprava budovy OÚ  

Na základě usnesení zastupitelstva obce Kyje ze dne 13.6.2017 o zadávacích podmínkách 

pro zakázku malého rozsahu dle § 6, § 27, § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, za účasti všech členů komise, s ohledem na hospodárné vynaložení 
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finančních prostředků z veřejného rozpočtu a finančních prostředků poskytnutých 

královehradeckým krajem a v neposlední řadě s ohledem na historický význam budovy, 

zastupitelstvo obce vybralo a na základě stanovených kritérií schvaluje dodavatele prací 

pro projekt Oprava budovy OÚ firmu Nadoz, s.r.o.  

 
Schváleno všemi hlasy ( pro 4    proti  0   zdržel se   0  ) 

 

 

3. Správa obce  

Z časových důvodů a z důvodu velkého množství aktuálně probíhajících projektů 2017, 

zejména oprav a údržby staveb a infrastruktury obce nejsou pro letošní rok plánovány 

žádné další akce. 

    

4. Diskuze - probíhala v rámci jednotlivých bodů programu 

 

5. Usnesení 

 

Zastupitelstvo obce vybralo a na základě stanovených kritérií schvaluje dodavatele prací 

pro projekt Oprava budovy OÚ firmu Nadoz, s.r.o.  

 
 

6. Závěr 

Zasedání bylo ukončeno v 19:00. Ověřovatelé zápisu z dnešního zasedání 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   29.6. 2017    Zapsala:  Bc. Hana Vítová 

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Knap       Miroslav Myška 

              Vyvěšeno:  5. 7. 2017 

Sejmuto:  


