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Obec Kyje

Zápis č. 20/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Kyje konaného dne 21.9. 2018 od 18:30 

Zahájení: 18:30

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

Omluveni:     Alena Myšková

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Myška, Miroslav Knap Zapisovatel: předsedající 

Program: 

1.  Zahájení, schválení programu a jeho změn 

2.  Správa obce 

3.  Oprava OÚ

4.  Diskuze

5.  Usnesení  

6.  Závěr

1. Zahájení a schválení programu

Předsedající  zasedání  starostka  obce Bc.  Hana Vítová obce  přivítala  úvodem všechny
přítomné  zastupitele.  Předsedající  zahájila  zasedání  přečtením programu,  jeho změn  a
jmenovala ověřovatele zápisu a požádala zastupitele o hlasování ke schválení programu.
Schváleno všemi hlasy     pro 4        proti   0      zdržel se 0

2. Správa obce

Zastupitelstvo obce projednalo povinnost aktualizace územního plánu.

Zastupitelstvo  obce  projednalo  připojení  nemovitosti  č.p.  47  k  vodovodnímu  řadu.
Zastupitelstvo obce souhlasí s připojením nemovitosti č.p. 47 k vodovodnímu řadu.

Schváleno všemi hlasy     pro 4        proti   0      zdržel se 0

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje DPP pro pana místostarostu za účelem 
kompletace a roznosu volebních lístků a DPP pro pana Myšku udržování obecních cest a 
další práce po dohodě.
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Schváleno všemi hlasy     pro 4        proti   0      zdržel se 0

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje směrnici GDPR pro obec Kyje. 

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje RO č. 5  a RO č. 6

Schváleno všemi hlasy     pro 4        proti   0      zdržel se 0

Zastupitelstvo projednalo obnovu lesů, výdaje na obnovu lesů a příjmy z prodeje dřeva
včetně  další úkolů ve smyslu obnovy lesů.ZO projednalo a schvaluje výdej 12 591Kč na
obnovu lesů a to na výsadbu, zmlazení, a ošetření sazenic. Zastupitelstvo obce projednalo
a  schvaluje  příjem 14 729,15 Kč (  prodej  dřeva)  a  34 762,00 Kč (  prodej  dřeva)  dle
předávacích protokolů.

Schváleno všemi hlasy     pro 4        proti   0      zdržel se 0

Zastupitelstvo obce projednalo nutnost zapojení občanů obce do správy obce

Zastupitelstvo obce projednalo postup opravy elektroinstalací v budově OÚ, které je nutné
dokončit  a  provést  revizní  posouzení  včetně  aktualizace  projektové  dokumentace.  Po
změně sazby elektřiny budou v rámci šetření energií zakoupeny a nainstalovány 3 nové
úsporné přímotopy pro temperování  kanceláře a chodby. Zastupitelstvo obce schvaluje
nákup  3  ks  nových  topných  těles  za  účelem  jejich  nastavení  na  úspornou  sazbu  a
temperování prostoru kanceláře a chodby. 

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje RO č. 5 a RO č. 6, ZO bere na vědomí RO č.4

Schváleno všemi hlasy     pro 4        proti   0      zdržel se 0

3. Oprava OÚ

V rámci postupu opravy budovy školy dochází neustále k odhalování další závad ve
smyslu degradace dřevěných prvků budovy, které jsou postupně odkrývány.  ZO ve
smyslu odkrytých závad, které jsou podrobně specifikovány položkově a materiálově
schvaluje  projednanou změnu  rozsahu  díla  oprava  budovy  OÚ,  zasmluvněného
dodavatelem díla  firmou NADOZ s.r.o.  Zastupitelstvo  obce  schvaluje  vícepráce  a
méněpráce dle výkazu víceprací a méněprací projednaných s dodavatelem díla formou
dodatku ke smlouvě o dílo č. 2, jehož součástí jsou VCP 2, VCP3 a výkaz méněprací.
Poznámka:  Celková  cena  zasmluvněného  díla  s dodavatelem  díla  firmou  NADOZ
s.r.o. se tímto usnesením nenavyšuje.
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Schváleno všemi hlasy     pro 4        proti   0      zdržel se 0

Zastupitelstvo obce projednalo havarijní stav podesty schodiště a opěrného trámu. 
Zastupitelstvo obce schvaluje opravu podesty a opěrného trámu a schvaluje objednání 
těchto prací u firmy Jarošík s.r.o. a to s ohledem s ohledem na bezpečnost uživatelů 
budovy.

Schváleno všemi hlasy     pro 4        proti   0      zdržel se 0

ZO  projednalo  a  schvaluje  zhotovení  a  montáž  nového  štítu  západní  stěny  OÚ
z důvodu nutného předsazení štítu před roubenou západní štítovou stěnu a zhotovení
dřevěného obkladu jižní stěny klubovny, ochranného dřevěného prvku vnitřní západní
stěny a  výměnu zcela  shnilého  okna západního štítu.Zastupitelstvo  obce  schvaluje
objednání  těchto  prací  u   firmy  Jarošík  spol.  s.r.o.  Pro  tyto  účely  je  prozatímně
vyčleněna částka 50tis. Kč.

Schváleno všemi hlasy     pro 4        proti   0      zdržel se 0

Zastupitelstvo obce projednalo revizi a vyčištění spalinových cest budovy OÚ. Na 
základě znalosti trhu vybere firmu, která tyto práce provede co nejdříve, ještě před 
zahájením topné sezóny. 

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje urgentní opravu střechy, oplechování střechy, 
kterou je nutné provést co nejdříve z důvodu zatékání do půdních prostor. 

Schváleno všemi hlasy     pro 4        proti   0      zdržel se 0

4. Diskuze   

Diskuze proběhla v rámci jednotlivých bodů zasedání

5. Usnesení

Zastupitelstvo obce souhlastí s připojením nemovitosti č.p. 47 k vodovodnímu řadu. 

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje urgentní opravu střechy, oplechování střechy, 
kterou je nutné provést co nejdříve z důvodu zatékání do půdních prostor. 

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje RO č. 5 a RO č. 6, ZO bere na vědomí RO č.4

Zastupitelstvo obce projednalo  revizi a vyčištění spalinových cest. Na základě znalosti 
trhu vybere firmu, která tyto práce provede co nejdříve, ještě před zahájením topné 
sezóny. 

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje DPP pro pana místostarostu pro kompletaci a
roznos volebních lístků a DPP pro pana Myšku – oprava obecní techniky a údržba cest.
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ZO projednalo a schvaluje zhotovení a montáž nového štítu západní stěny OÚ z důvodu
nutného předsazení  štítu  před roubenou západní  štítovou stěnu a  zhotovení  dřevěného
obkladu  jižní  stěny  klubovny,  ochranného  dřevěného  prvku  vnitřní  západní  stěny  a
výměnu  zcela  shnilého  okna  západního  štítu.  Zastupitelstvo  obce  schvaluje  objednání
těchto prací u firmy Jarošík spol. s.r.o.

 Zastupitelstvo obce schvaluje nákup 3 ks nových topných těles za účelem jejich nastavení
na úspornou sazbu a temperování prostoru kanceláře a chodby. 

Zastupitelstvo  obce  projednalo  havarijní  stav  podesty  schodiště  a  opěrného  trámu.
Zastupitelstvo obce schvaluje  opravu podesty a opěrného trámu a schvaluje  objednání
těchto  prací  u  firmy Jarošík  s.r.o.  a  to  s  ohledem  s ohledem na  bezpečnost  uživatelů
budovy.

Zastupitelstvo obce schvaluje vícepráce a méněpráce dle výkazu víceprací a méně-prací
projednaných s dodavatelem díla formou dodatku ke smlouvě o dílo č. 2 s dodavatelem
díla firmou Nadoz s.r.o., jehož součástí jsou VCP 2, VCP3 a výkaz méně prací.  

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje směrnici GDPR pro obec Kyje. 

6. Závěr

Zasedání bylo ukončeno v 19:30

   Zapsala: Bc. Hana Vítová, starostka obce

Ověřovatelé zápisu: 

Miroslav Knap  Miroslav Myška

 

Vyvěšeno: 20.10.2018

Sejmuto:


