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Obec Kyje

Z Á P I S č. 11/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne   13.6. 2017

Zahájení:   17:30

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

Omluveni:    Alena Myšková

Hosté:           paní Čapková, pan a paní Zajícovi

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Knap, Miroslav Myška Zapisovatel:  předsedající 

Program: 

1. Zahájení zasedání, schválení programu a jeho změn 

2. Závěrečný účet obce Kyje 2016, účetní závěrka

3. Směrnice pro zad. veř. zak. malého rozsahu 

4. Výběrové řízení na dodavatele prací v projektu Oprava budovy OÚ Kyje

5. Správa obce 

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,
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  )
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2. Závěrečný účet obce Kyje 2016, účetní závěrka

Závěrečný účet obce Kyje za rok 2016 byl vyvěšen po dobu 16-ti dnů před konáním 
tohoto zasedání na obou úředních deskách. Účetní závěrka je nedílnou součástí tohoto 
dokumentu a stejně tak i zpráva o přezkumu hospodaření obce Kyje za rok 2016. Nikdo 
neuplatnil žádné připomínky písemnou ani ústní cestou. ZO schvaluje účetní závěrku 
obce za rok 2016, závěrečný účet obce za rok 2016 a vyjadřuje souhlas s celoročním 
hospodařením obce za rok 2016 bez výhrad.

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

3. Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu

Zastupitelé obce schvalují zrušení Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu pro Obec Kyje, která byla schválena dne 27.4.2017

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

4. Výběrové řízení na dodavatele prací v projektu Oprava budovy OÚ 

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

– veřejná zakázka malého rozsahu – viz. odkaz na ustanovení § 6, § 27, § 31 zákona č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, projektu „ Oprava budovy obecního úřadu

obce Kyje“ se původní zadávací kritéria ruší jako nevyhovující. 

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

S ohledem na  hospodárné  vynaložení  finančních  prostředků  z  veřejného  rozpočtu  ,  s

ohledem na hospodárné využití prostředků poskytnutých královehradeckým krajem a také

s ohledem na historický význam budovy OÚ Kyje starostka obce požádala zastupitele o

prodiskutování a schválení následujících pravidel a kritérií poptávkového řízení:

- Všichni zájemci mají možnost navštívit místo plnění, a prohlédnout si budovu za účasti starostky

a místostarosty obce v době úředních hodin, nebo v čase, který lze dohodnout telefonicky

-  předmětem rekonstrukce je budova, která je historicky významnou stavbou, a proto zadavatel

požaduje, aby uchazeči splňovali technickou kvalifikaci - odborné zkušenosti s rekonstrukcemi  
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budov, které jsou historicky významné, základní způsobilost, ekonomická výhodnost a návrhová

smlouva o dílo. 

Nabídky budou otevřeny a vyhodnoceny 4 člennou komisí na zasedání ZO dne 28.6. 2017. Členy
hodnotící komise jmenuje zastupitele pana Miroslava Myšku, pana Miroslava Knapa, paní Hanu
Vítovou a pana Ladislava Škopána.

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedená kritéria, pravidla zadání poptávkového řízení
ke dni 13.6.2017
Schváleno všemi hlasy (  pro 4    proti  0   zdržel se   0  )

5. Správa obce 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet MRT za  rok 2016, zprávu o  

přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí MRT za rok 2016 a zápis ze 

zasedání MRT č.3

Zastupitelstvo obce schvaluje střědnědobý plán rozpočtu pro rok 2019-2021

    Schváleno všemi hlasy (  pro 4    proti  0   zdržel se   0  )
    Zastupitelé dále projednali možnou žádost o dílčí přezkum hospodaření obce, 

    administrativní záležitosti, práce s spojené s rekonstrukcí spodní has. nádrže, opravu  

    nájezdu a pokládky nových trubek,věcná břemena a veškeré práce spojené s opravou

    školy, elektřina, dovoz kontejneru, brigády aj. 

   

6. Diskuze probíhala v rámci jednotlivých bodů programu

7. Usnesení

Zastupitelstvo obce Kyje schvaluje účetní závěrku za rok 2016
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Zastupitelstvo obce Kyje schvaluje závěrečný účet obce za rok 2016 a vyjadřuje souhlas 
s celoročním hospodařením obce za rok 2016 bez výhrad.

Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu pro Obec Kyje, která byla schválena dne 27.4.2017

Na základě usnesení zastupitelstva obce Kyje ze dne 13.6.2017 o zadávacích podmínkách 
– veřejná zakázka malého rozsahu – viz. odkaz na ustanovení § 6, § 27, § 31 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, projektu „ Oprava budovy obecního úřadu 
obce Kyje“ se původní zadávací kritéria ruší jako nevyhovující. ZO schvaluje nová 
kritéria poptávkového řízení viz. výběrové řízení zveřejněné na úřední desce obce dne 
13.6.2017.

Zastupitelé obce berou na vědomí závěrečný účet MRT za  rok 2016, zprávu o  

přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí MRT za rok 2016 a zápis ze 

zasedání MRT č.3

8. Závěr

Zasedání bylo ukončeno v 18:30.  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   18.6. 2017 Zapsala:  Bc. Hana Vítová

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Knap       Miroslav Myška

              Vyvěšeno:  21. 6. 2017

Sejmuto: 


