Obec Kyje 49, Železnice, 507 13

29. 4. 2017

Obec Kyje

ZÁ P I S č. 10/2017
zezasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne 27. 4. 2017
Zahájení: V 18:15
Přítomni: Bc. Hana Vítová, Miroslav Knap, Miroslav Myška, Ladislav Škopán, Alena Myšková
Omluveni:

0

Hosté:

p. Zajíc, pí Zajícová, pí Čapková

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Knap, Miroslav Myška

Zapisovatel: předsedající

Program:
1. Zahájení, schválení programu a jeho změn
2. Zpráva o přezkumu hodpodaření obce
3. Spisový řád obce
4. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro obec Kyje
5. Správa obce
6. Přidělení dotace z programu rozvoje venkova a zadávací řízení
7. Diskuze
8. Usnesení
9. 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 5 proti 0 zdržel se 0 )
2. Zpráva o přezkumu hodpodaření obce
ZO projednalo zprávu o přezkumu hospodaření obce za rok 2016 a bere ji na vědomí.
Schváleno všemi hlasy ( pro 5

proti 0 zdržel se 0 )
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3. Spisový řád obce
ZO projednalo návrh spisového řádu obce, na základě předběžného
projednání bude spisový řád obce ve své finální podobě zpracován
zastupitelstvem obce v květnu – červnu 2017.

Schváleno všemi hlasy ( pro 5

proti 0 zdržel se 0 )

4. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro
Obec Kyje
ZO se seznámilo se směrnicí, projednalo a schvaluje směrnici pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje.
Schváleno všemi hlasy ( pro 5 proti 0 zdržel se 0 )
5. Správa obce
ZO se seznámilo s postupem vedoucím k opravě úseku silnice III/28610
Bradlecká – Kyje
ZO se seznámilo s postupem vedoucím k zaměření zbývajících částí
vod. potrubí a s postupem vyhotovení návrhu souvisejících budoucích
smluv v souladu se zákonem o obcích.
ZO schvaluje věcné břemeno průchodu za účelem obhospodařování
parcely č. 180/9 a to ve formě průchodu na tuto parcelu po parcele č. 179/1

dle geometrického plánu

Schváleno všemi hlasy ( pro 5

proti 0 zdržel se 0 )

Dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění dle zákona č. 106/2016
Sb. § 71 ZO schvaluje náhradu ušlého výdělku členům zastupitelstva
obce Kyje v souvislosti s výkonem jejich funkce a to pro rok 2017 ve
výši 200Kč/hodina.

Schváleno všemi hlasy ( pro 5

proti 0 zdržel se 0 )

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 (volby) a schvaluje
rozpočtové opatření č.2 - zařazení neinvestiční dotace ve výši 279
400,00

Schváleno všemi hlasy ( pro 5

proti 0 zdržel se 0 )
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ZO na základě podané žádosti schvaluje projednaný podrobně
projednaný a definovaný výčet údržbových prací v obecním lese, které
budou provedeny pověřenými osobami jimž ZO schvaluje prodej dřeva,
které je předmětem těchto prací, v hodnotě 400Kč za kubík.

Schváleno všemi hlasy ( pro 5 proti 0 zdržel se 0 )
Někteří zastupitelé navrhují řešení projednaného incidentu v obecním
lese formou přestupku a někteří volí pouze výstrahu. Z debaty vyplývá,
že rozhodnutím o pracovním postupu řešení tohoto incidentu pověřují
starostku obce.
ZO projednalo a schvaluje práce za účelem provedení elektroinstalace,
která bude realizována v souladu s platnými normami v budově OÚ.

Schváleno všemi hlasy ( pro 5

proti 0 zdržel se 0 )

6. Přidělení dotace z programu rozvoje venkova a zadávací řízení
Starostka obce seznámila zastupitele s úspěšným přidělením dotace
z programu rozvoje venkova pro účely opravy budovy školy a ZO se
seznámilo, projednalo a schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního
fondu č. 17POV01-0032
na opravu budovy OÚ Kyje. Předmětem této
smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace na realizaci projektu s
názvem „Oprava budovy obecního úřadu obce Kyje“. Předpokládaná hodnota
projektu je 558 973,00 Kč

Schváleno všemi hlasy ( pro 5

proti 0 zdržel se 0 )

ZO se seznámilo výkazem prací a s technickou zprávou opravy budovy OÚ a
schvaluje použití těchto dokumentů jako jednotného výchozího materiálu pro
zadávací řízení za účelem výběru dodavatele.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.2 - Zařazení neinvestiční
dotace ve výši 279 400,00 v souladu s rozpočtem uvedeným v žádosti o
poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. 17POV01-0032

Schváleno všemi hlasy (pro 5 proti 0 zdržel se 0 )
ZO schvaluje zadávací řízení pro projekt “Oprava budovy obecního úřadu”ve
smyslu následujících úkolů, kterými pověřuje starostku obce:
Oslovení minimálně 3 dodavatelů písemnou formou. Zveřejnění jednotného
zadávacího řízení a výzvy k podání nabídek na úřední desce obce. Jedná se o
zakázku malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 3 zákona. ZO stanovuje lhůtu
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pro podání nabídek na 30 dní od data zveřejnění výzvy.ZO schvaluje zadávací
dokumentaci ustavuje 4 člennou hodnotící komisi. Členy hodnotící komise
jmenuje zastupitele pana Miroslava Myšku, pana Miroslava Knapa, paní Hanu
Vítovou a pana Ladislava Škopána.

Schváleno všemi hlasy (pro 5 proti 0 zdržel se 0 )
7.Diskuze probíhala v rámci projednávaného bodu programu.
8. Usnesení
- ZO projednalo zprávu o přezkumu hospodaření obce za rok 2016 a bere ji na
vědomí
- ZO projednalo návrh spisového řádu obce, na základě předběžného
projednání bude spisový řád obce ve své finální podobě zpracován
zastupitelstvem obce v květnu – červnu 2017.
- ZO schvaluje věcné břemeno průchodu za účelem obhospodařování parcely
č. 180/9 a to ve formě průchodu na tuto parcelu po parcele č. 179/1 dle
geometrického plánu
- Dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění dle zákona č. 106/2016 Sb. §
71 ZO schvaluje náhradu ušlého výdělku členům zastupitelstva obce Kyje
v souvislosti s výkonem jejich funkce a to pro rok 2017 ve výši 200Kč/hodina.
- ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 (volby) a schvaluje rozpočtové
opatření č. 2 - zařazení neinvestiční dotace ve výši 279 400,00
- ZO se seznámilo se směrnicí, projednalo a schvaluje směrnici pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje.
-ZO na základě podané žádosti schvaluje projednaný podrobně projednaný a
definovaný výčet údržbových prací v obecním lese, které budou provedeny
pověřenými osobami jimž ZO schvaluje prodej dřeva, které je předmětem
těchto prací, v hodnotě 400Kč za kubík.
- ZO se seznámilo, projednalo a schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
z dotačního fondu č. 17POV01-0032 na opravu budovy OÚ Kyje
ZO schvaluje návrh středědobého plánu rozpočtu pro rok 2019 - 2021
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- Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2 - zařazení
neinvestiční dotace ve výši 279 400,00 v souladu s rozpočtem uvedeným v
žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. 17POV010032
- ZO schvaluje zadávací řízení pro projekt “Oprava budovy obecního úřadu”
ve smyslu následujících úkolů, kterými pověřuje starostku obce:
Oslovení minimálně 3 dodavatelů písemnou formou. projekt Oprava budovy
obecního úřadu Zveřejnění jednotného zadávacího řízení a výzvy k podání
nabídek na úřední desce obce. Jedná se o zakázku malého rozsahu ve smyslu
§ 12 odst. 3 zákona. ZO stanovuje lhůtu pro podání nabídek na 30 dní od data
zveřejnění výzvy.
ZO schvaluje zadávací dokumentaci ustavuje 4 člennou hodnotící komisi.
Členy hodnotící komise jmenuje zastupitele pana Miroslava Myšku, pana
Miroslava Knapa, paní Hanu Vítovou a pana Ladislava Škopána.

9. Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 19:30. 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 27.4. 2017

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Knap

Vyvěšeno: 6. 5.2017
Sejmuto:

Zapsala: Bc. Hana Vítová

Miroslav Myška

