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__________________________________________________________________ 

Obec Kyje 

Z Á P I S č. 5/2016 
ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne 24. 6. 2016 

Zahájení:  17:00 

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

Omluveni:  0 

Hosté:            p.Fidler, p Chmelík, p.Řehák, p.Zajíc a pí Zajícová, p.Růžička, p. Růžičková 

Ověřovatelé zápisu:   Miroslav Myška, Ladislav Řehák Zapisovatel zasedání: paní Růžičková 

Program:  

1. Zahájení a schválení programu a jeho změn  
2. Závěrečný účet obce Kyje 2015, účetní závěrka  
3. Rozpočtové opatření č.3. 
4. Seznámení se zprávou MV o kontrole výkonu samostatné působnosti obce Kyje. 
    Přijetí nápravných opatření 
5. Seznámení s projekty k dotačním titulům. 
6. Správa obce 
7. Diskuze 
8. Usnesení   
9. Závěr 
 

1. Zahájení a schválení programu 
Starostka obce Bc. Hana Vítová jako předsedající zasedání úvodem všechny přítomné zastupitele 
a hosty přivítala na dnešním zasedání zastupitelstva a tím zahájila zasedání. Dále přečetla 
připravený program a poprosila zastupitele o hlasování k jeho schválení. 
 
Schváleno všemi hlasy ( 6 pro / 0  proti / 0 zdržel se) 
 

2. Závěrečný účet obce Kyje 2015, účetní závěrka 

Závěrečný účet obce Kyje za rok 2015 byl vyvěšen na úřední desce a na elektronické úřední 
desce  od 9. 6.2016 do 24.6. 2016 včetně zprávy o  přezkumu hospodaření obce. Obec v souladu 
s platnými předpisy vyvěsila závěrečný účet obce po dobu 15 dnů. ZO se seznámilo s účetní 
závěrkou a se závěrečným účtem obce Kyje. Nikdo ze ZO a z občanů neuplatnil připomínky. 

             Zastupitelstvo obce Kyje schvaluje závěrečný účet obce za rok 2015 a vyjadřuje souhlas 
s celoročním hospodařením obce za rok 2015 s výhradou.  
ZO přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2015 dle přílohy. Na základě doporučení admin.obce paní Růžičkové, 
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starostka obce podala žádost o dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 podle par. 42 
zákona č. 128/2000. ZO bere tuto žádost na vědomí.                                                                                             
Schváleno všemi hlasy ( 6 pro / 0 proti /0. zdržel se) 

 
3. Rozpočtové opatření č. 3. 

            
 ZO schvaluje RO č. 3 v rámci schválené výše rozpočtu 2016 dle přílohy. 
 ZO pověřuje starostku obce k provádění rozpočtových opatření mezi jednotlivými  
 paragrafy do výše 50tis.Kč  
Schváleno všemi hlasy ( 6 pro / … proti / ….. zdržel se) 
 

4. Seznámení se zprávou MV o kontrole výkonu samostatné působnosti obce Kyje, přijetí 
nápravných opatření 
 
Starostka obce podrobně seznámila  ZO s protokolem z kontroly výkonu samostatné působnosti 
obce Kyje a s jeho výsledky, objasnila některé diskrepance plynoucí z nedodržení zákonných a 
správních postupů formou diskuze,  navrhla přijetí odpovídajících nápravných opatření spolu 
s termínem jejich realizace a seznámila ZO s konkrétní podobou nápravných opatření, které již 
byly realizovány a které je třeba realizovat. Starostka obce se zavázala k nápravě chyby ve smyslu 
zveřejnění souboru povinně zveřejňovaných informací dle par.5 odst.1 a 2 InfZ na 
internetových stránkách obce požadovanými vyhláškou č.442/2006Sb. nejdéle do 31.7.2016.  
Starostka obce se zavázala ke zveřejnění projednaných kontrolních závěrů a nápravných opatření 
formou zápisu o projednání  závěrů plynoucích z kontroly výkonu samostatné působnosti na 
úřední desce obce.  
Schváleno všemi hlasy ( 6 pro / 0  proti / 0  zdržel se) 
 
 

5. Seznámení s projekty k dotačním titulům. 
 
ZO projednalo opravu obecních nádrží a případné  čerpání dotace pro tyto účely. ZO se dohodlo 
na navazujícím projednání opravy nádrží tento čtvrtek od 17:00 hodin na OÚ. 
Prioritou 2016/2017 je citlivá rekonstrukce místní školy a ve spolupráci s dotčenými institucemi a 
shromáždění dokumentů potřebných k nalezení vhodné dotační osy pro čerpání finanční podpory 
pro tuto rekonstrukci. 
Schváleno všemi hlasy ( 6 pro / 0 proti / 0  zdržel se) 
 

6. Správa obce 
 
ZO schvaluje opravu usnesení č. 4/2016. Pachtovní smlouva uzavřená dle § 2345, zákona č. 
89/2012 Sb a její podmínky zůstávají v nezměněné podobě. Pachtovné bylo sjednáno od 
1.4. 2016 do 14.4.2018. dle přílohy.  

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

Z důvodu navýšení administrativních a dalších prací v rámci výkonu funkce neuvolněné starostky, 
ZO schvaluje odměnu za výkon funkce neuvolněné starostky obce ve výši 8 000 Kč 
Schváleno všemi hlasy ( 4 pro / 2 proti /0  zdržel se) 
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Předsedou kontrolní komise byl od 1.7.2016  zvolen pan Miroslav Myška, odměna za výkon 
funkce předsedy kontrolní komise je stanovena ve výši 100Kč/ měsíc. 
Schváleno všemi hlasy ( 5 pro / 1 proti / 0 zdržel se) 
 

7. Diskuze 
Diskuze proběhla za účelem upřesnění a objasnění bodů projednávaných na zasedání.  
Diskuze na téma opravy obecního majetku proběhla ve smyslu priorit, kterými jsou oprava 
havarijního stavu frekventovaných cest, oprava obecních nádrží a rekonstrukce místní školy.  
Nakládání s odpady: Prosíme občany obce, aby předměty, které nepatří do kontejnerů odváželi na 
své vlastní náklady do sběrného dvora – týká se to objemných předmětů, stavebních materiálů, 
starých kusů nábytku a různého vybavení. Kontejnery zde umístěné jsou určeny k hospodárnému 
využití dle jejich účelu.   
  

8. Usnesení 
 
ZO schvaluje  
- závěrečný účet obce a účetní závěrku za rok 2015 a vyjadřuje souhlas s celoročním 

hospodařením obce za rok 2015 s výhradou 
- rozpočtové opatření č. 3 v rámci schválené výše rozpočtu 2016 dle přílohy. 
- odměnu za výkon funkce neuvolněné starostky obce ve výši 8 000 Kč od 1.7.2016 
- ZO schvaluje opravu textu usnesení č. 4/2016 dle § 2345, dle zákona č. 89/2012 Sb   
       ZO                                                                                                                                                 
-    pověřuje starostku obce k provádění rozpočtových opatření do výše 50tis.Kč                                                         
-    volí a pověřuje p. Myšku k výkonu funkce předsedy kontrolní komise od 1.7.2016                                                                                                           

9. 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  24. 6. 2016     Zapsala: Hana Růžičková, Bc. Hana Vítová 

 

Místostarosta:   Miroslav Knap    

Starostka:  Bc.  Hana Vítová 

 

Ověřovatelé zápisu:  Ladislav Řehák                  Miroslav Myška                                                                                        
                        

 


