Obec Kyje 49, Železnice, 507 13

11.6 2018

Obec Kyje

Zápis č. 18/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Kyje konaného dne 4. 6. 2018
Zahájení:

16:45

Přítomni:

Hana Vítová, Miroslav Knap, Miroslav Myška, Ladislav Škopán

Omluveni:

Alena Myšková

Ověřovatelé zápisu:

Miroslav Myška, Miroslav Knap

Zapisovatel: předsedající

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení, schválení programu a jeho změn
Oprava OÚ a probíhající opravy infrastruktury obce
Přezkum hospodaření obce, závěrečný účet
Správa obce
Diskuze
Usnesení
Závěr

1. Zahájení a schválení programu
Předsedající zasedání starostka obce Bc. Hana Vítová obce přivítala úvodem všechny
přítomné zastupitele. Předsedající zahájila zasedání přečtením programu, jmenovala
ověřovatele zápisu a požádala zastupitele o hlasování ke schválení programu.
Schváleno všemi hlasy

pro 4

proti 0

zdržel se 0

2. Oprava OÚ a probíhající opravy infrastruktury obce
ZO se seznámilo s průběhem prací při opravě budovy OÚ a to včetně nutnosti zhotovení
nového severozápadního štítu, který je výrazně poničen nedovoluje opravu z důvodu
nutného předsazení před roubení, jehož výroba právě probíhá.
ZO oslovilo firmu Jarošík s.r.o., za účelem sejmutí, zhotovení a instalace nového
severozápadního štítu. ZO se rozhodlo olovit osvědčenou firmu, která pracuje na
zhotovení nového roubení v rámci opravy OÚ.
Formou brigád, které jsou svolávány podle možností pana XY, počasí a strojů, probíhá
dokončení opravy části úseku zlaté stezky.
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Byly projednány technické závady na budově OÚ – je nutné provést oplechování komína
a hřebene střechy, do budovy dlouhodobě zatéká.
Schváleno všemi hlasy

pro 4

proti 0

zdržel se 0

3. Přezkum hospodaření obce, závěrečný účet
ZO projednalo závěrečný účet obce a účetní závěrku za rok 2017 včetně zprávy o
přezkoumání hospodaření a přijalo opatření k nápravě méně závažných chyb a nedostatků
uvedených ve zprávě o přezkoumání.
Náprava chyb a nedostatků:
závěrečný účet obce 2016 vyvěšený na elektronické úřední desce neobsahoval
podepsanou zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.
Náprava chyby:
Závěrečný účet obce Kyje za rok 2017 bude obsahovat podepsanou zprávu o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2017.
Schváleno všemi hlasy

pro 4

proti 0

zdržel se 0

4. Správa obce
Na základě záměru dle § 39 odst. 1. zákona č. 128/2000 Sb. propachtovat pozemky v k.ú.
obce Kyje, který byl vyvěšen po dobu delší než 15 dnů, zatupitelstvo obce schvaluje
přenechání pozemků zveřejněných v záměru propachtovat tyto pozemky do užívání dvou
zájemců. Zastupitelstvo obce přenechává pozemky o celkové výměře 28 179m2 viz. blok
1, do užívání panu XY ( anonymizace osobních dat - GDPR) a to za cenu 2600Kč ročně
od 1.6. 2018 na dobu neurčitou a pozemky o celkové výměře 4 850m2 viz. blok 2
přenechává do užívání paní XY ( GDPR) a to za cenu 500Kč ročně od 1.6. 2018 na dobu
neurčitou. Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedený pacht a uzavření pachtovních
smluv.
Schváleno všemi hlasy

pro 3

proti 0

zdržel se 1 ( nahlášen střet zájmů)

ZO schvaluje provedení školení BOZP panem XY, včetně zpracování povinných
náležitostí týkajících se bezpečnosti práce a to konkrétně interních směrnic, postupů a
proškolení pracovníků obce. ZO schvaluje výdaj ve výši max. 8tis. Kč, slovy
osmtisíckorun českých pro tyto účely.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí provedení inventarizace majektu obce za rok 2017.
Schváleno všemi hlasy

pro 4

proti 0

zdržel se 0
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5.Diskuze proběhla v rámci jednotlivých bodů zasedání
6.Usnesení
ZO oslovilo firmu Jarošík s.r.o., za účelem sejmutí, zhotovení a instalace nového
severozápadního štítu. ZO se rozhodlo olovit osvědčenou firmu, která pracuje na
zhotovení nového roubení v rámci opravy OÚ.
ZO projednalo závěrečný účet obce a účetní závěrku za rok 2017 včetně zprávy o
přezkoumání hospodaření a přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků
ZO schvaluje provedení školení BOZP panem XY, včetně zpracování povinných
náležitostí týkajících se bezpečnosti práce a to konkrétně interních směrnic, postupů a
proškolení pracovníků obce. ZO schvaluje výdaj ve výši max. 8tis. Kč, slovy
osmtisíckorun českých pro tyto účely.
7. Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 19:15
Zapsala: Bc. Hana Vítová, starostka obce
Ověřovatelé zápisu:
Miroslav Knap

Vyvěšeno:
Sejmuto:

Miroslav Myška

19.6.2018

