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_________________________________________________________________ 

Obec Kyje 

Z Á P I S č. 7/2016 
ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne 17. 11. 2016 

Zahájení:  17:30 

Přítomni:     Bc. Hana Vítová, Miroslav Knap, Miroslav Myška, Ladislav Škopán, Soňa Chmelíková,     
Vlasta Čapková 

Omluveni:  Alena Myšková 

Hosté: pan Růžička, pan a paní Hubařovi, pan a paní Korcovi, pan Ciler, pan Augusta, pan 
Šrámek, pan Šverma, pan Socha, pan Chmelík 

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Knap, Miroslav Myška  Zapisovatel:  předsedající  

Program:  

1. Zahájení, schválení programu a jeho změn  

2. Schválení projektu opravy budovy školy a čerpání finančních prostředků    

    z POV v roce 2017.  

3. Projednání návrhu rozpočtu pro rok 2017  

4. Rozpočtové opatření č.4 /2016, rozpočtové opatření č. 1/2016 a 2/2016                                      

5. Správa obce - inventarizační komise, oprava chyby v záměru, přípojky, prodej pozemků 

6. Diskuze 

7. Usnesení   

8. 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 a jeho změn a ke schválení ověřovatelů zápisu. 
 
Schváleno všemi hlasy (  pro 6     proti  0   zdržel se   0  ) 
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2. Schválení projektu opravy budovy školy a čerpání finančních prostředků z POV v 

roce 2017 

ZO schvaluje žádost o čerpání finanční podpory z programu POV královéhradeckého kraje v 
rámci programu Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti. 

ZO schvaluje vyčlenění částky 400 000,00 Kč, slovy čtyřistatisíc korun na opravu budovy 
školy ve výdajích v rozpočtu obce pro rok 2017. Tato částka je v rozpočtu obce pro rok 2017 
vyčleněna v položce opravy a udržování par.6171.  

V rámci přípravy žádosti je zpracován projekt opravy budovy školy, který obsahuje 
technickou zprávu, zhodnocení stavu budovy, výkaz výměr a nacenění – položkový rozpočet 
a který bude součástí žádosti a také k nahlédnutí na OÚ. 

Schváleno všemi hlasy (  pro 6     proti  0   zdržel se   0  ) 

 

3. Projednání rozpočtu pro rok 2017 

Starostka obce seznámila zastupitele s příjmy a s plánovanými výdaji v roce 2017 dle závazných 
ukazatelů a dle rozpisu příjmů a výdajů.  ZO schvaluje návrh schodkového rozpočtu dle 
závazných ukazatelů pro rok 2017 s příjmy dle paragrafů, organizací a položek ve výši 744 
200,00 Kč a s výdaji ve výši 1 148 236,00 Kč. Schodek ve výši 404.036,- Kč je kryt přebytkem 
hospodaření z předchozího roku. Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy.  

Schváleno všemi hlasy (  pro 6    proti  0   zdržel se   0  ) 

 

4. Rozpočtové opatření č.4 /2016 

Starostka obce seznámila zastupitele obce s rozpočtovými opatřeními č. 1/2016,   č. 2/2016 a č. 

4/2016. ZO projednalo a schvaluje rozpočtová opatření č. 1/2016,   č. 2/2016 a č. 4/2016.  

Schváleno všemi hlasy (  pro 6     proti  0   zdržel se   0  ) 

 

 

 



Obec Kyje 49, Železnice, 507 13                                                              26. 11. 2016 
 
 
 

5. Správa obce  

a) Členy inventarizační komise byli jmenováni: Paní Hana Růžičková, pan Miroslav 

Myška a pan Ladislav Řehák 

Schváleno všemi hlasy (  pro 6     proti  0   zdržel se   0  ) 

b) ZO schvaluje opravu administrativní opisové chyby ve výčtu pozemků k pronájmu u 

pachtovní smlouvy s panem Bobkem. Záměr bude znovu vyvěšen. 

c) ZO schvaluje souhlas s platností 12 měsíců k možnosti připojení dvou rodinných domů 

v lokalitě Z5 k obecnímu vodovodnímu řádu.  

Schváleno všemi hlasy (  pro 6     proti  0   zdržel se   0  ) 

d) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje záměr prodat pozemky parcelní čísla  179/1 

– 1727m2, 179/2 – 572m2, 179/3 – 195m2 v k.ú. Kyje u Jičína za cenu  25Kč/m2, tj. 

zaokr. 65 000,00Kč s podmínkou úhrady kupní ceny do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy 

a před podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Proti prodeji je zastupitelka 

obce paní Chmelíková, která namítá, že obec se nechová jako řádný hospodář. Starostka a 

místostarosta obce vysvětlili, že stanovená cena je v souladu s cenou v čase a v místě 

obvyklou v rámci porovnání cen tohoto typu pozemků v okolních obcích a v souladu 

s cenou  posouzenou.  

Schváleno všemi hlasy (  pro 4     proti  1   zdržel se  1  ) 

 

6. Diskuze 
Diskuze probíhala po každém výše uvedeném bodu programu. Nikdo neměl další náměty do 
diskuze. 
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7. Usnesení: 

ZO schvaluje žádost o čerpání finanční podpory z programu POV královéhradeckého kraje v 
rámci programu Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti. 

ZO schvaluje vyčlenění částky 400 000,00 Kč, slovy čtyřistatisíc korun na opravu budovy 
školy ve výdajích v rozpočtu obce pro rok 2017. Tato částka je v rozpočtu obce pro rok 2017 
vyčleněna v položce opravy a udržování par.6171.  

ZO schvaluje návrh schodkového rozpočtu dle závazných ukazatelů pro rok 2017 s příjmy dle 
paragrafů, organizací a položek ve výši 744 200,00 Kč a s výdaji ve výši 1 148 236,00 Kč. 
Schodek ve výši 404.036,- Kč je kryt přebytkem hospodaření z předchozího roku. Závaznými 
ukazateli rozpočtu jsou paragrafy.  

ZO jmenuje členy inventarizační komise: 

 Paní Hana Růžičková, pan Miroslav Myška a pan Ladislav Řehák 

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje záměr prodat pozemky parcelní čísla  179/1 – 
1727m2, 179/2 – 572m2, 179/3 – 195m2 v k.ú. Kyje u Jičína za cenu  25Kč/m2, tj. zaokr. 
65 000,00Kč s podmínkou úhrady kupní ceny do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy a před 
podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.  

ZO projednalo a schvaluje rozpočtová opatření č. 1/2016,   č. 2/2016 a č. 4/2016 

 

8. Závěr:                           

Zasedání bylo ukončeno ve 20:00           

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   25.11.2016      Zapsala:  Bc. Hana Vítová 

Starostka:   

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Knap       Miroslav Myška 

 

 

                                   …………………    …………………       

 


